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ATA N.º 48/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Aos dezassete dias do mês de novembro 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 - 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) Construção de um edifício, destinado a armazém para alfaias agrícolas, em 

Cabanas, no Lugar da Estrada – Ana Margarida da Silva Correia; --------------------------------------  

 ------------------- 2) Legalização de alterações efetuadas e a efetuar num edifício, sito na Travessa 

do Regato, em Ferrel, e alteração do uso para comércio e/ou serviços – José Silvano Conceição 

Nunes;--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a comércio e/ou serviços, 

sito na Rua Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho; ------------  

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

 ------------------- 4) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o 

Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao 

Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr. Francisco 

Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro situado entre a 

antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade de Peniche;---------  

 ------------------- 5) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada e respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche – 

João Salsinha Bragaia; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em 

Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; -----------------------------  

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

 ------------------- 7) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores 

Sitas na Ilha da Berlenga; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) Gestão do Pinhal Municipal do Vale Grande – Departamento de Energia e 

Ambiente;------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Colocação de sanitários no Mercado Abastecedor de Peniche; -------------------  

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

 ------------------- 10) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia 

de Serra d'El-Rei;---- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ocupação do espaço público:----------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 11) Ocupação de espaço público para a realização de feiras de artesanato, no 

Largo 5 de Outubro, em Peniche – Freguesia de Peniche; ------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados 

pelo Município, no ano de 2011 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; ---  

 ------------------- 13) Apoio à realização da Semana Europeia do Teste VIH – Acompanha - 

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL; -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Apoio para a aquisição de um catavento metálico para colocar na torre da 

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

 ------------------- 15) Doação de estrado em madeira – Centro de Canoagem do Oeste;--------------  

 ------------------- 16) Doação de sacos para lixo – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de uma certidão toponímica – 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ----------  

 ------------------- 18) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de diversas licenças – 

Despomar, L.da;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Dispensa do pagamento de taxas pela emissão de alvará de autorização de 

utilização de um edifício, sito na Rua Fonte Nossa Senhora do Rosário, em Peniche – Santa Casa 

da Misericórdia de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 45 e 46/2014, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 30 de outubro e 3 de novembro de 2014, respetivamente, tendo sido 

dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos 

membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

- Moradores da rua projetada à Fonte da Nora, que agradeceram à Câmara Municipal de Peniche, 

à Junta de Freguesia de Peniche e aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento a 

execução da obra de requalificação do piso da referida artéria e a instalação de coletores de 

saneamento, nomeadamente pelo esforço financeiro que comportou. Reconheceram o trabalho 

desenvolvido pelos trabalhadores do Município e da Freguesia de Peniche. Sublinharam o grande 

envolvimento do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino, na 

execução da obra. Manifestaram a sua satisfação pelo trabalho realizado. Referiram que se 

tratava de um anseio que tinham há dezenas de anos. Deixaram o desafio, aos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, de se fazer a ligação dos coletores de saneamento agora 

executados à rede de saneamento. O senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras 

dirigidas à Câmara Municipal e disse que iriam ser transmitidos à Junta de Freguesia de Peniche 

e aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento os agradecimentos que lhes foram 

dirigidos. Disse que, tendo em conta o défice ao nível de recursos humanos e financeiros e a 
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demora na consolidação dos solos, não foi possível terminar a obra com a brevidade expectável. 

Relativamente à ligação dos coletores de saneamento à rede de saneamento, disse que é um 

assunto que não está sinalizado como prioridade, mas, em sede do Conselho de Administração 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, irá colocar a questão. O senhor Vice-

Presidente, Jorge Amador, referiu a importância da população se pronunciar sobre as obras 

executadas pelo Município. Disse, também, que não foi possível terminar a obra mais cedo, 

devido ao problema que surgiu com a consolidação dos solos. Disse que, apesar dos 

constrangimentos, a obra ficou concluída e funcional. ----------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

*Listagem dos edificados abrangidos pela majoração e minoração das taxas de IMI para 2015, 

elaborada pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, a ser presente à Assembleia 

Municipal, conforme previsto na deliberação n.º 1104/2014, tomada pela Câmara Municipal de 

Peniche, em 30 de outubro de 2014. -------------------------------------------------------------------------  

 

*Sentença, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, relativa a uma ação 

administrativa especial intentada por Martinho Armando Louraço Chagas contra o Município de 

Peniche, na sequência de uma decisão desfavorável da Câmara Municipal sobre um pedido de 

informação prévia para legalização de obras. ---------------------------------------------------------------  

 

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

Grandes Opções do Plano, referentes a 31 de outubro de 2014, 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 outubro de 2014, e total de horas 

extra por trabalhador no período de janeiro a outubro de 2014.------------------------------------------  

 

*Processos de contraordenação instaurados a António Manuel da Cunha Cardoso, por construção 

de um muro confinante com a via pública sem licenciamento municipal, no Bairro dos Violas, 

em Peniche, na sequência da solicitação efetuada pelo senhor Vereador Ângelo Marques, na 

reunião de 3 de novembro de 2014. (DPGU F73/11 NIPG 13010/14) ----------------------------------  

 

* Informação, do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, dando conhecimento à 

Câmara Municipal dos despachos proferidos pelo senhor Presidente, no dia 24 de outubro de 

2014, ao abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal, referentes ao controlo 

prévio de obras. (Doc.1) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

*Relatório, elaborado pelo Setor de Planeamento e Intervenção Social, sobre a avaliação do 

Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem Porta 65. ---------------------------------------------------  

 

*Carta, datada de 3 de novembro de 2014, da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL, relativa à Semana Europeia do Teste VIH 2014 e ao Dia Mundial de Luta Contra a Sida.---  

 

* Ofício, datado de 12 de novembro de 2014, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 

remetendo cópia do despacho que admitiu o recurso interposto pelo Município de Peniche para o 

Tribunal Central Administrativo Sul relativo ao processo em que é autor o Município e réu o 

Ministério da Educação e Ciência. ---------------------------------------------------------------------------  
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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 10 de novembro, participou na celebração do 36.º aniversário da Associação de Cultura 

e Recreio D. Inês de Castro, em Coimbrã. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de novembro, participou no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, onde se abordou o tema das negociações com a Assembleia da República e com o 

Governo da República para introduzir alterações específicas à Proposta de Lei do Orçamento do 

Estado para 2015 e se agendou a data do próximo Conselho Geral, para dia 24 de novembro. -----  

- No dia 12 de novembro, reuniu-se com os membros que integram o projeto Life Berlengas, 

uma parceria da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, do Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas, do Município de Peniche e da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que tem como principal objetivo tornar o 

arquipélago das Berlengas num exemplo de turismo sustentável e desenvolvimento económico 

responsável, através da integração de todas as atividades económicas com os valores naturais 

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

- No dia 12 de novembro, participou na reunião do Conselho de Administração da empresa 

Águas do Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de novembro, participou numa reunião com o Centro de Formação Desportiva de 

Peniche, vocacionado para a sensibilização e para o aprofundamento da prática desportiva da 

vela, canoagem e surf. Informou que ficou agendada para o dia 28 de novembro de 2014, às 

17h00, a assinatura do protocolo entre o Centro de Formação Desportiva e as entidades que 

integram a parceria. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de novembro, participou no primeiro Congresso das Cidades e Vilas de Excelência, 

promovido pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, realizado na Fundação Manuel 

António da Mota, no Porto, nos dias 12 e 13 de novembro, onde estiveram presentes cerca de 

150 autarcas e técnicos, bem como o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, senhor 

Castro Almeida, cujo objetivo é fomentar um trabalho conjunto, em várias temáticas, que 

possibilite melhorar o quotidiano das populações. ---------------------------------------------------------  

- No dia 14 de novembro, reuniu-se com o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das 

Industrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, sobre a desativação da unidade 

industrial de Peniche da empresa Ramirez, onde informou dos dois projetos que se encontram em 

sede do PROMAR para a execução de duas unidades de conservas, em Peniche, bem como da 

disponibilidade da Câmara Municipal para acompanhar o processo, para minimização de 

impactos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de novembro, acompanhou a produção do programa televisivo Aqui Portugal, 

transmitido a partir de Peniche, pela RTP1, tendo tido como tema principal o Dia Nacional do 

Mar, que se comemorava no dia seguinte, 16 de novembro. Referiu que o programa constituiu 

uma grande jornada de divulgação das múltiplas dimensões que Peniche tem tido, nos últimos 

tempos, agradecendo a todos os que se envolveram e colaboraram, particularmente à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche pela cedência do espaço. -----------------------  

- De 14 a 16 de novembro, acompanhou a visita do veleiro oceanográfico francês Tara, que 

aportou em Peniche, integrado nas comemorações do Dia Nacional do Mar, após a realização de 

uma expedição pelo mar Mediterrâneo. Agradeceu ao Clube Naval de Peniche a colaboração 
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prestada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de novembro, encontrou-se com doze agentes de turismo, da China, que passaram 

por Peniche, a convite da Agência de Promoção de Turismo do Centro, com o objetivo de dar a 

conhecer o território. Deixou uma palavra de reconhecimento à Agência por ter promovido esta 

visita ao concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 10 a 17 de novembro 

corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reuniões: 

- Na reunião com a equipa técnica municipal a propósito da preparação da Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros, agendada para os dias 23, 24, 25 e 26 de julho de 2015. 

- No acompanhamento efetivo das obras municipais em curso. 

- Na entrevista do apresentador Hélder Reis, da RTP, sobre as novas aplicações da Renda de 

Bilros de Peniche. Mais uma excelente divulgação deste nosso património que é a Renda de 

Bilros de Peniche cuja relação direta com o Mar é inegável. 

- No lançamento oficial dos Centros de Formação Desportiva do Desporto Escolar. 

- Na Feira de Outono promovida pelo no Jardim de Infância de Serra d'El-Rei.  

- No acompanhamento ao programa “Aqui Portugal”, emitido pela RTP 1, desde Peniche, no 

dia 16 de novembro. Este programa de entretenimento reporta-se à apresentação dos usos e 

costumes e da modernidade e inovação portugueses. Esta foi mais uma oportunidade de projetar 

o nome de Peniche e das suas mais-valias para todo o Portugal e para o mundo. Uma forma 

gratuita de mostrar o que de melhor se faz por cá e de chamar até nós aqueles que nos querem 

visitar.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 10 de novembro, esteve presente na celebração do 36.º aniversário da Associação de 

Cultura e Recreio D. Inês de Castro, em Coimbrã.---------------------------------------------------------  

- Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, esteve presente nos magustos Sénior e do Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de novembro, reuniu-se com a Delegação de Peniche da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, onde foi apresentada a programação do conjunto de atividades que irão ser 

desenvolvidas, no período compreendido entre janeiro e maio, e que envolvem toda a 

comunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de novembro, participou numa reunião com a senhora Diretora do Centro de 

Emprego, em conjunto com a Técnica do Gabinete de Inserção Profissional, para discussão de 

vários assuntos, nomeadamente a questão dos Contratos de Emprego de Inserção e a solicitação 

da agilização do procedimento, por parte do IEFP, relativamente às questões das candidaturas, o 

financiamento do GIP, do Polo de Atendimento Quinzenal e as ofertas de emprego. ----------------  

- No dia 15 de novembro, esteve presente no programa Aqui Portugal. --------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse não ter estado presente nas comemorações do 36.º aniversário da Associação de Cultura e 

Recreio D. Inês de Castro, em Coimbrã, por não ter sido convidado. -----------------------------------  

- Relativamente às questões que colocou em reunião anterior, sobre os custos que o Município 

terá de suportar com o abate e tratamento das palmeiras, quem está a fazer os abates e os 
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tratamentos preventivos e quando é que os serviços do Município identificaram a praga, disse 

que ainda não obteve qualquer informação sobre o assunto e que espera essa informação, com a 

maior brevidade possível. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que foi 

disponibilizado um conjunto de informações em vários locais, nomeadamente no sítio do 

Município na Internet e no jornal A Voz do Mar, relativamente à praga das palmeiras. Disse que 

o que estava a ser feito, por parte da Câmara Municipal, relativamente a este assunto, abrangia 

três dimensões: a disponibilização de informação, o tratamento das situações existentes e o 

desenvolvimento futuro do trabalho, com base nos relatórios efetuados pelo Laboratório de 

Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida, do Instituto Superior de Agronomia, submetidos à 

apreciação do ICNF. Informou que os abates têm sido todos efetuados pelo Município, numa 

relação operacional com a Docapesca e os Bombeiros Voluntários de Peniche, que têm cedido 

meios mecânicos. Acrescentou que, atualmente, o número de abates já efetuados ronda os 27 e 

que foram identificadas cerca de 57 palmeiras para abate. Mencionou, ainda, relativamente à 

questão da praga das palmeiras, a realização de uma reunião, que teve como objetivo fazer-se o 

ponto de situação sobre estes trabalhos e decidir-se sobre o recurso a serviços externos, para se 

fazer as intervenções necessárias. Referiu os custos de abate de cada palmeira, no caso de se 

recorrer a um serviço externo, informando que o Município está a tentar, ao máximo, não 

recorrer a esse tipo de serviços, utilizando os recursos internos disponíveis com o apoio de 

equipamentos externos. No que diz respeito aos tratamentos, disse que o Município está a avaliar 

soluções de tratamento, em que o próprio Município possa desenvolver um tratamento 

continuado e autónomo. Referiu, ainda, que o abate está relacionado, também, com questões de 

segurança. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esclareceu que não existe tratamento, no 

sentido de cura, mas que o tratamento que se faz é no sentido de impedir que a praga se alastre. 

Reforçou o que havia sido dito pelo senhor Presidente da Câmara, relativamente às áreas de 

intervenção na questão da praga das palmeiras. ------------------------------------------------------------  

- Manifestou o seu descontentamento por se ter disponibilizado informação sobre a praga das 

palmeiras unicamente no sítio do Município na Internet, e de não se ter feito nenhuma edição em 

papel para ser distribuída. Chamou a atenção para a pouca clareza da informação elaborada pelo 

Município de Peniche, comparando-a com a informação elaborada pelo Município de Cascais, 

esta muito mais esclarecedora, nomeadamente ao nível do abate. Referiu a necessidade de se 

identificar os proprietários de palmeiras para evitar que estes, eventualmente, efetuem 

tratamentos ou procedam ao abate de forma menos adequada, permitindo o contagio a outras 

palmeiras. Referiu que a imagem que servia de postal ilustrado de Peniche, nomeadamente na 

zona do fosso da muralha, desapareceu por completo, apresentando-se, atualmente, com coutos 

de palmeiras centenárias. O senhor Presidente da Câmara disse que, possivelmente, iria ser 

plantada flora que não seja exógena para substituir as palmeiras. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves sublinhou que a imagem que servia de postal ilustrado de Peniche desapareceu, 

independentemente do que seja plantado e que deveria ser feito um esforço, entre os serviços do 

Município e os proprietários de palmeiras para que, em conjunto, se promova uma ação com 

resultados positivos. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, relembrou que o assunto foi 

discutido na reunião anterior da Câmara Municipal e que o compromisso que foi assumido, sem 

ter sido posto em causa por ninguém, foi de fazer a informação, publicá-la e divulgá-la o 

máximo possível, através dos canais que o Município possui e das freguesias. Disse que a 

Presidência da Câmara mostrou, desde início, disponibilidade de apoio aos proprietários de 

palmeiras. Disse, ainda, que é possível melhorar-se a informação, por forma a ser mais 

esclarecedora para os munícipes. -----------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a importância de se tratar, com urgência, a questão da localização dos parques de gás, 

para que não se corra novamente o risco da ASAE criar problemas aos distribuidores de gás, 

relativamente ao armazenamento das botijas. Acrescentou que para se tomar uma decisão sobre 
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esta matéria não é, de todo, necessária a presença do senhor Presidente da CCDR de Lisboa e 

Vale do Tejo. O senhor Presidente da Câmara informou que, uma vez mais, tinha sido 

desmarcada a visita do senhor Presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo a Peniche, sendo 

que o objetivo da visita era que o próprio constatasse a situação, de forma a percebe-la melhor. 

Acrescentou que, sendo este um tema que tem merecido especial atenção, por parte da Câmara, e 

uma vez que tem a ver com questões ligadas à atividade económica local, tomará a iniciativa de 

pegar na pasta, relativa ao assunto e preparada pelos serviços, e solicitará uma reunião com o 

senhor Presidente da CCDRLVT, onde quer que seja, com o objetivo de saber quais as soluções 

possíveis para a resolução da situação. ----------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação relativamente à demora na análise de um projeto de obras 

apresentado pela Associação de Operadores Maritímo-Turística do Oeste Penichense, uma vez 

que este já deu entrada no Município em 14 de outubro, não sendo justificável tanta demora para 

análise de um processo desta natureza, principalmente quando se trata de um projeto importante 

para o desenvolvimento económico local. O senhor Presidente da Câmara disse desconhecer o 

assunto. O senhor Vereador Jorge Gonçalves esclareceu que se tratava da construção de mais 

um módulo para venda de bilhetes, na Ribeira Velha, na continuidade dos já lá existentes. O 

senhor Presidente da Câmara informou que se trata de uma área cuja gestão é da 

responsabilidade da Docapesca e que não recebeu, por parte da Docapesca, ou dos serviços, 

qualquer informação e disse que iria tratar diretamente do assunto. ------------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Congratulou as diversas iniciativas desenvolvidas no dia 15 de novembro, integradas nas 

comemorações do Dia Nacional do Mar, e justificou a sua ausência com a participação em 

atividades partidárias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que teve conhecimento de que a Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro 

remeteu uma carta à Câmara Municipal a convidar todos os seus membros para que 

participassem nas celebrações do 36.º aniversário da instituição. O senhor Presidente da 

Câmara confirmou que recebeu a carta e que o convite era, de facto, extensivo a todos os 

membros da Câmara Municipal, tendo proferido despacho para que fosse dado conhecimento a 

todos os senhores Vereadores. Disse que irá verificar qual o motivo de não ter sido dado 

cumprimento ao seu despacho e que justificará à coletividade a razão da ausência dos senhores 

Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a proposta dos documentos previsionais enviada aos membros da Assembleia 

Municipal, com conhecimento aos membros da Câmara Municipal, não tinha as alterações 

sugeridas pelo Partido Socialista e aceites pelo senhor Presidente da Câmara, na reunião de 30 de 

outubro de 2014. O senhor Presidente da Câmara informou que as alterações foram 

introduzidas na proposta que foi remetida à senhora Presidente da Mesa, no dia 31 de outubro de 

2014, contudo, ao remetê-la aos restantes membros da Assembleia Municipal houve um lapso, 

tendo sido remetida a proposta que fora presente à Câmara Municipal, ou seja, antes da 

introdução das alterações, o que iria ser corrigido.---------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Justificou a sua ausência nas comemorações do 36.º Aniversário da Associação de Cultura e 

Recreio D. Inês de Castro, com o facto de também não ter recebido qualquer convite. --------------  

- Agradeceu o convite e justificou a sua ausência no magusto do Centro Social do Pessoal da 

Câmara Municipal de Peniche, com o facto de não se encontrar, nesse dia, em Peniche.------------  

- Agradeceu a informação que lhe foi enviada sobre a Urbanização de São Domingos, em 

Atouguia da Baleia, sobre a qual, posteriormente, fará as considerações necessárias. ---------------  

- Relativamente à praga das palmeiras, disse que fez uma pesquisa, no sentido de obter um 
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melhor conhecimento sobre o assunto a nível geral, e que é importante que se conheça todo o 

histórico das palmeiras de Peniche, nomeadamente quando chegou a praga e o que foi feito 

desde essa altura. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar ao Departamento de 

Energia e Ambiente um histórico do processo. -------------------------------------------------------------  

- Solicitou informações sobre a situação das urbanizações da Consolação. O senhor Vice-

Presidente, Jorge Amador, disse que se tratam de diversas urbanizações, algumas já totalmente 

rececionadas pela Câmara Municipal e outras ainda sob a responsabilidade dos promotores. O 

senhor Presidente da Câmara disse que, relativamente à urbanização da Grafi, trará à próxima 

reunião de Câmara uma proposta para a regularização de algumas questões relacionadas com os 

espaços verdes e o parque infantil. ---------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou, novamente, a sua preocupação por, sistematicamente, existirem viaturas 

estacionadas no Meio-Baluarte da Gamboa, em Peniche, junto a uma guarita que se encontra 

debilitada. Perguntou se a Presidência da Câmara já tomou alguma medida para resolver a 

situação, quer na questão do estacionamento, para o qual existe sinalização, quer sobre a questão 

da reabilitação da muralha e da guarita. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento das 

intervenções significativas que foram feitas no sopé da muralha e da colocação de sinalizadores 

na guarita, utilizando os meios do Município. Disse que não existe qualquer indicação de que a 

guarita esteja em deslocamento, contudo, irá solicitar ao técnico superior de arqueologia do 

Município uma atualização da situação. Relativamente à questão da proteção e prevenção, 

referente às cargas sobre o meio-baluarte, disse que irá também solicitar ao referido técnico uma 

reapreciação das medidas. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que confirmou 

com o Departamento de Obras Municipais a colocação, com regularidade, de sinalização vertical 

e fitas de proteção, mas que as mesmas são retiradas, pelas pessoas que pretendem estacional do 

meio-baluarte. A Vereadora Cristina Leitão disse que, na sequência do que havia sido dito pelo 

senhor Vice-Presidente, chegava à conclusão que a sinalização não resolvia o problema, porque 

as pessoas não cumprem, e isso era visível também na questão das arribas. Apelou para que se 

encontre uma solução técnica para salvaguarda da guarita. ----------------------------------------------    

- Disse que recebeu uma carta de um munícipe, com questões sobre locais para abastecimento de 

veículos elétricos, que também foi enviada ao Município, e perguntou se foi remetida alguma 

resposta ao munícipe. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que iria pedir 

informação sobre o assunto ao Departamento de Energia e Ambiente. ---------------------------------  

- Leu o texto que a seguir se reproduz: ----------------------------------------------------------------------  

«Em 18 de novembro de 2013, exatamente há um ano, eu sugeri que o orçamento municipal 

tivesse uma verba afeta a orçamento participativo, de forma consultiva. 

O senhor presidente respondeu-me que "apesar de interessante deve haver ponderação nos 

orçamentos participativos porque houve experiências que deram mau resultado pelas 

expectativas que criam na população". 

Na sequência até da vontade do PS, demonstrada em discussão do orçamento, em que exista 

verba afeta a orçamento participativo em Peniche, e depois de verificar que 107 dos 308 

municípios do país fazem orçamentos participativos, de acordo com a notícia do Dário 

Económico, de 7 de novembro, e na vontade expressa pelo PSD, há precisamente um ano, julgo 

que estão reunidas as condições para avançar com esta ação ao nível do orçamento. 

Quero referir que na notícia do diário económico lê-se: "há autarquias onde o orçamento 

participativo é mais votado que as eleições", representando estes um investimento este ano de 14 

milhões de euros, e em média representam 5 % dos investimentos das autarquias que o 

praticam. 

Dizer ainda que nos últimos dias também veio a público notícias de fraude em orçamento 

participado no município de Guimarães, que tinha que ver com o sistema criado para o voto, 

contudo, apesar disto, não há dúvida que estas ações são importantes e motivam as pessoas a 
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participar, em especial neste caso na decisão de como são gastos os dinheiros os públicos. Dizer 

que quanto a propostas de participação pública estou muito à vontade, afinal já as fiz 

nomeadamente para a segunda fase do projeto do fosso da muralha. 

Quero, por isso, fazer a proposta concreta de inclusão de ponto na ordem de trabalhos para 

discussão desta matéria, para que se veja o enquadramento, e para que se possa trabalhar no 

sentido de fazer acontecer no próximo orçamento.» ------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara manifestou ter algumas dúvidas relativamente aos Orçamentos 

Participativos, e disse que um Orçamento Participativo exige um conjunto de recursos humanos, 

informáticos, etc, para que seja feito de uma forma séria. Disse que o serviço ao qual se poderia 

afetar internamente este domínio, seria o serviço que possui recursos de participação e 

proximidade às comunidades, utilizando as diversas redes disponíveis, como a Social, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o Conselho Municipal da Juventude. Sugeriu à 

senhora Vereadora Clara Abrantes que se prepare um documento de abordagem à questão do 

Orçamento Participativo, tendo em conta a experiência que o Setor de Planeamento e 

Intervenção Social tem, agora cada vez mais consolidada, e que se verifique quais os recursos 

necessários, incluindo os humanos. Informou que para este ano não era possível fazer-se um 

Orçamento Participativo, tendo em conta os novos prazos, previstos na lei, para aprovação dos 

documentos previsionais. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, referiu o Município de 

Palmela como exemplo de uma excelente experiência de Orçamento Participativo, onde existem 

verbas específicas para o efeito. Designou o PAEL como um grande Orçamento Participativo, 

uma vez que, nos próximos anos, as intervenções que irão ser executadas levarão uma grande 

parte do bolo financeiro que o Município possui, dando como exemplo o Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia, a Biblioteca Municipal, a rede viária e as intervenções de reabilitação dos 

bairros sociais. Concordou com o princípio de se trabalhar para arranjar uma verba que permita 

lançar este tipo de iniciativa, no entanto, existe o problema de se encontrar a verba adequada 

para não criar falsas expectativas a quem participa. A senhora vereadora Clara Abrantes 

mencionou a organização da Semana da Juventude como um momento de Orçamento 

Participativo para o Concelho Municipal da Juventude, uma vez que existe um montante para ser 

aplicado na realização do evento e é discutido como vai ser aplicado, não dependendo só da 

decisão do executivo municipal. A senhora Vereadora Cristina Leitão esclareceu que a ideia de 

um Orçamento Participativo é que todas as pessoas possam participar e não apenas um núcleo de 

pessoas que estão numa determinada iniciativa de ação, ou seja, é chamar as pessoas à 

responsabilidade dos dinheiros públicos. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, na 

reunião do dia 30 de outubro, quando se discutiram os documentos previsionais, tinha chamado a 

atenção para a possibilidade de, para o próximo ano, se incluir o Orçamento Participativo na 

elaboração dos documentos previsionais. Disse compreender que haja momentos de alguma 

dificuldade financeira, aos quais a Câmara tem necessidade de se ir ajustando, no entanto, julga 

que a questão de se desenvolver o processo do Orçamento Participativo se trata de uma questão 

de vontade política, uma vez que era do conhecimento de todos, desde janeiro, que os 

documentos previsionais tinham que ser feitos e entregues até outubro, pelo que houve tempo 

suficiente para que o processo se desenvolvesse, havendo vontade por parte da Presidência da 

Câmara. Relativamente ao que a senhora Vereadora Clara Abrantes disse, sobre a Semana da 

Juventude, referiu que se trata de uma forma enviusada de Orçamento Participativo e 

discriminatória, em relação às outras pessoas, uma vez que o Orçamento Participativo deve ser 

acessível a todos. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o que a senhora Vereadora 

quis dizer foi que já havia alguma experiência de fazer Orçamento Participativo, com a 

organização da Semana da Juventude, não querendo com isso dizer que esta seria a forma de 

elaborar um Orçamento Participativo. -----------------------------------------------------------------------  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.11.2014 * Livro 105 * Fl.608 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Solicitou, novamente, uma informação sobre a desratização no concelho de Peniche e alertou 

para o facto de ser imprescindível dar-se mais atenção a este assunto, na medida em que se trata 

de uma questão de saúde pública, continuando a existir muitas lacunas nesta matéria. O senhor 

Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que iria disponibilizar uma informação sobre a 

matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se foi licenciada a vedação de um terreno, confinante com a via pública, sito junto às 

ruas do Cataló e do Talefe, em Ferrel. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar 

aos serviços uma informação sobre o assunto. --------------------------------------------------------------  

- Perguntou se a Presidência da Câmara possui alguma informação sobre a razão pela qual a 

empresa Ramirez tomou a decisão de desativar a sua unidade fabril de Peniche, nomeadamente, 

se esta tomada de posição é consequência de alguma fiscalização efetuada às instalações. No 

caso de ter sido esta a razão, disse que gostaria de saber quando é que a fiscalização terá sido 

feita e em que circunstâncias. O senhor Presidente da Câmara disse que não foi esse o 

argumento utilizado pela Ramirez para justificar a desativação da unidade de Peniche, mas sim a 

falta de matéria-prima, a paragem biológica na pesca da sardinha e a necessidade de 

concentração, num único espaço, de toda a produção, por questões de rentabilidade económica. --  

- Disse que o Município deve defender, da forma que puder e souber e com a maior brevidade 

possível, de forma a evitar alguma situação menos agradável, a manutenção dos parques de gás 

no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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) Construção de um edifício, destinado a armazém para alfaias agrícolas, em Cabanas, no 

Lugar da Estrada – Ana Margarida da Silva Correia: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1166/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 7 de novembro de 2014, deliberado, no uso das competências 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de 

licenciamento de obras, apresentado por Ana Margarida da Silva Correia, em 13 de dezembro de 

2013, para construção de um edifício, destinado a armazém para alfaias agrícolas, em Cabanas, 

no Lugar da Estrada, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datados de 3 e 4 de novembro de 2014, devendo ficar consignada no alvará de 

licença a garantia de acesso ao prédio. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU 118/13) -------  

 

2) Legalização de alterações efetuadas e a efetuar num edifício, sito na Travessa do Regato, 

em Ferrel, e alteração do uso para comércio e/ou serviços – José Silvano Conceição Nunes: --  
Deliberação n.º 1167/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 13 de novembro de 2014, deliberado, no uso da competência 

estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de 

licenciamento de obras apresentado por José Silvano Conceição Nunes, em 28 de maio de 2014, 
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para legalização de alterações efetuadas e a efetuar num edifício, sito na Travessa do Regato, em 

Ferrel, e alteração do uso para comércio e/ou serviços, já presente em reunião da Câmara 

Municipal, em 17 de junho de 2014, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datados de 7 de novembro de 2014. Os documentos atrás referidos 

dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor 

Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação 

deste assunto. (Doc.3 NIPG 40/14) ---------------------------------------------------------------------------  

 

3) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a comércio e/ou serviços, sito na Rua Frei 

João da Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho: ----------------------------  
Deliberação n.º 1168/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 13 de novembro de 2014, deliberado, no uso das competências 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º, n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar o projeto de arquitetura e deferir o 

pedido de licenciamento de obras, apresentados por Filipe Ferreira Martinho, em 21 de julho de 

2014, para alteração e ampliação de um edifício, destinado a comércio e/ou serviços, sito na Rua 

Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes, já presente em reunião da Câmara Municipal, 

em 25 de agosto de 2014, nos termos dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datados de 11 de novembro de 2014, e dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, datado de 5 de novembro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Presidente da 

Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.4 DPGU 64/14) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

4) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o Largo 5 de 

Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao 

Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr. 

Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro 

situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade 

de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1169/2014: Deliberado voltar a apreciar o Estudo urbanístico para a Praça Jacob 

Rodrigues Pereira (cruzamento com o Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de 

Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, 

Rua José Estêvão, Rua Dr. Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da 

República (terreiro situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da 

Ribeira), na cidade de Peniche, aprovado pela Câmara Municipal, em 24 de janeiro de 2014, na 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  

 

5) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche – João 

Salsinha Bragaia: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1170/2014: Atendendo ao solicitado por João Salsinha Bragaia, por 

requerimento, recebido em 11 de setembro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-

Presidente da Câmara, datada de 10 de novembro de 2014, e a informação do Departamento de 

Obras Municipais, datada de 6 de novembro de 2014, documentos que aqui se dão por 

reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso das 

competências estabelecidas na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
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12 de setembro, e n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar 

a marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, na Rua 

Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche, e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um 

sinal de estacionamento autorizado (H1a), com placa adicional de indicador de veículo portador 

do dístico de deficiente (Modelo 11d) e inscrição de matrícula 40-EB-14, e a marcação do piso 

conforme a planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, nos termos da secção 

2.8.2 da norma técnica para a melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade 

condicionada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e dos artigos 34.º e 61.º 

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

de 1 de outubro. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante 

a apreciação e votação deste assunto. (Doc.5 NIPG 15943/14) ------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

6) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

colocação da respetiva sinalização rodoviária, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche, 

por administração direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1171/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de novembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a 

realizarem por administração direta as obras necessárias para a marcação de lugar de 

estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e colocação de respetiva sinalização 

rodoviária, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche, para execução da deliberação n.º 

1170/2014, tomada na presente reunião. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na 

Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 15943/14) --------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:  

 

7) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha 

da Berlenga: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1172/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Regulamento de 

Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga, 

nomeadamente a informação da Chefe da Divisão Administrativa, datada de 16 de outubro de 

2014, em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 13781/14) -----------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

8) Gestão do Pinhal Municipal do Vale Grande – Departamento de Energia e Ambiente:-------  
Deliberação n.º 1173/2014: Deliberado voltar a apreciar a informação n.º 109, datada de 5 de 

novembro de 2014, do Departamento de Energia e Ambiente, relativa à Gestão do Pinhal 

Municipal do Vale Grande, na reunião ordinária da Câmara Municipal prevista para o dia 9 de 

dezembro de 2014. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões 

durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 15994/14) ----------------------------------------  

 

9) Colocação de sanitários no Mercado Abastecedor de Peniche: ------------------------------------  
Deliberação n.º 1174/2014: Deliberado aprovar a localização proposta pelo Departamento de 

Energia e Ambiente para a instalação de sanitários no Mercado Abastecedor de Peniche, 

conforme consta na planta de localização que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 
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cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na 

Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.6 NIPG 13887/14) ------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

10) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Serra 

d'El-Rei: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1175/2014: Deliberado autorizar o pagamento de 138,02 euros à Freguesia de 

Serra d'El-Rei, para comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção de uma 

retroescavadora, de acordo com a alínea a) do artigo 7.º do contrato de execução de 

competências delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia 

de Serra d'El-Rei, em 2 de maio de 2014. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na 

Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 15423/14) --------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: 

 

11) Ocupação de espaço público para a realização de feiras de artesanato, no Largo 5 de 

Outubro, em Peniche – Freguesia de Peniche: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1176/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche, pelo seu ofício 

n.º 223, datado de 29 de outubro de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 10 de novembro de 2014, deliberado, no uso 

da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, ratificar o despacho que autorizou a referida autarquia local a ocupar espaço 

público, no Largo 5 de Outubro, em Peniche, nos dias 8, 9, 15 e 16 de novembro de 2014, para a 

realização de quatro feiras de artesanato e autorizar a referida autarquia local a ocupar espaço 

público, no Largo 5 de Outubro, em Peniche, nos dias 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2014, para 

a realização de mais quatro feiras de artesanato, conforme previsto no artigo 86.º do 

Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche. O 

senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 15137/14) --------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

12) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados pelo Município, 

no ano de 2011 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: --------------------  
Deliberação n.º1177/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder ao Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um subsídio extraordinário, no valor de 16 739,34 

euros, referente à colaboração daquela instituição em eventos organizados pelo Município, 

durante o ano de 2011. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões 

durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 16302/14) ----------------------------------------  

 

13) Apoio à realização da Semana Europeia do Teste VIH – Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1178/2014: Atendendo ao solicitado pela Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, por carta com a referência EG/133/14, recebida em 11 de novembro 

de 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 que a Semana Europeia do Teste VIH, 

que terá lugar no período compreendido entre os dias 21 e 28 de novembro de 2014, se realize no 
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jardim municipal, em Peniche, autorizar a colocação de faixa publicitária na fachada de um 

edifício municipal e dispensar o apoio logístico para a realização da referida atividade, dentro 

das disponibilidades materiais do Município. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente 

na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 15444/14) -----------------  

 

14) Apoio para a aquisição de um catavento metálico para colocar na torre da igreja de São 

Pedro – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche: ---------------------  
Deliberação n.º 1179/2014: 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, assumir o pagamento do valor 

de 450,00 euros, acrescido de IVA, para aquisição de um catavento metálico, a colocar na torre 

da igreja de São Pedro, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala 

de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 12909/14) --------------------------  

 

15) Doação de estrado em madeira – Centro de Canoagem do Oeste: -------------------------------  
Deliberação n.º 1180/2014: Atendendo ao solicitado pelo Centro de Canoagem do Oeste, por 

carta, recebida em 29 de outubro de 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, doar à referida 

entidade um estrado em madeira, a ser executado pelos serviços do Município, no valor estimado 

de 215,00 euros, para ser colocado no cais da albufeira da barragem de São Domingos. O senhor 

Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação 

deste assunto. (NIPG 15947/14) ------------------------------------------------------------------------------  

 

16) Doação de sacos para lixo – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados, CRL: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1181/2014: Atendendo ao solicitado pela Cercipeniche - Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, por carta, recebida em 27 de outubro de 

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, doar à referida entidade cem sacos, com 

capacidade para 120 litros para colocação de lixo, no valor estimado de 20,50 euros. O senhor 

Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação 

deste assunto. (NIPG 14930/14) ------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de uma certidão toponímica – Cercipeniche - 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: --------------------------  
Deliberação n.º 1182/2014: Atendendo ao solicitado pela Cercipeniche - Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, por carta, recebida em 25 de setembro 

de 2014, deliberado isentar a referida entidade do pagamento de taxas pela emissão de uma 

certidão toponímica, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços 

do Município. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (NIPG 15705/14) ----------------------------------------------------  

 

18) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de diversas licenças – Despomar, L.da: --------  
Deliberação n.º 1183/2014: Deliberado indeferir o pedido apresentado pela empresa Despomar, 

L.da, em 28 de outubro de 2014, para isenção do pagamento de taxas, no valor de 1096,74 euros, 

pela emissão de diversas licenças, referentes à realização de um evento promocional, junto à 

Avenida da Praia, em Casais do Baleal. (NIPG 13887/14) -----------------------------------------------  

 

19) Dispensa do pagamento de taxas pela emissão de alvará de autorização de utilização de 

um edifício, sito na Rua Fonte Nossa Senhora do Rosário, em Peniche – Santa Casa da 
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Misericórdia de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1184/2014: Deliberado deferir o pedido de dispensa do pagamento das taxas 

devidas pelo emissão de alvará de autorização de utilização de um edifício, sito na Rua Fonte 

Nossa Senhora do Rosário, em Peniche, destinado a centro infantil, apresentado pela Santa Casa 

da Misericórdia de Peniche, em 12 de novembro de 2014, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 

artigo 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche e 

com os fundamentos constantes na informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datada de 13 de novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de 

Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.7 DPGU 65/14) -------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1185/2014: Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, para que reunião ordinária, com caráter privado, prevista para o dia 24 de 

novembro de 2014, segunda-feira, se realize no dia 25 de novembro de 2014, terça-feira, com 

início pelas vinte e uma horas, e dispensar a convocação escrita. ---------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1186/2014: 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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


