
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 01.12.2014 * Livro105 * Fl.626 

ATA N.º 50/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

No primeiro dia do mês de dezembro 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) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos 

Casais do Baleal, promovida pela empresa Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da – João 

Manuel Cordeiro Brasão; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Alteração a uma operação de loteamento, sita no gaveto das ruas Arquiteto 

Paulino Montez e Estado Português da India, em Peniche, promovida pela empresa Nicim - 

Sociedade de Construções, L.da – Nis 8 - Imobiliária e Investimento, S.A.;----------------------------  

 ------------------- 3) Alteração de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua Raul 

Brandão, em Peniche – Luís Alfredo Santos Chagas; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Construção de dois edifícios, um destinado a habitação unifamiliar e outro a 

garagem, na Rua do Campo da Bola, em Ferrel – Luís Filipe Oliveira Henriques; -------------------  

 ------------------- 5) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado 

a habitação e comércio e/ou serviços, com arrecadação, no Largo Padre Luís Franco de Almeida, 

em Geraldes – Ludgero Gomes – Construções, L.da; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Instalação de dois depósitos de gás de petróleo liquefeito (GPL), para 

consumo próprio, e execução de rede de distribuição de gás, nas instalações da Balealcoop - 

Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL, sitas na Avenida da 

Praia, nos Casais do Baleal – OZ - Energia Canalizada, L.da; --------------------------------------------  

 ------------------- 7) Receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, 

sita em Horta do Regato, Ferrel – Construções do Casal Moinho, L.da; --------------------------------  

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

 ------------------- 8) Reserva de lugar para cargas e descargas, na Rua Dr. Renato Fortes, em 

Peniche – Fernando José da Conceição Serpa; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Reserva de lugar para cargas e descargas, na Avenida Monsenhor Manuel 

Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Nuno Bachofen - Material Elétrico, L.da; ----------------  

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

 ------------------- 10) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua Dr. Renato Fortes, em Peniche, 

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

 ------------------- 11) Colocação de sinalização rodoviária, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais;  

 ------------------- 12) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do 

Cemitério Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.; ---------  
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 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 14) Carta de Compromisso para a Constituição da Rede de Autarquias 

Participativas;-------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Delegação de competências do Município: -----------------------------------------------  

 ------------------- 15) Doação de calçada grossa – Freguesia de Serra d'El-Rei; ------------------------  

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

 ------------------- 16) Apoio à realização de um almoço-convívio – Associação Cultural e 

Desportiva de Bôlhos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Apoio à realização de um festival de folclore, realizado em Ferrel – Rancho 

Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Comparticipação para transporte escolar – Constança Henriques Bento; -----  

 ------------------- 19) Acompanhamento ao processo de concurso, fiscalização da intervenção e 

emissão de documentos comprovativos da execução de um parque de veículos e salas de 

instrução e formação, no âmbito de uma candidatura a submeter ao POVT – Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; -----------------------------------------------------  

 ----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Permissão para a realização de filmagens na praia de Peniche e uso dos 

materiais produzidos – Red Bull Media House GmbH. ---------------------------------------------------  

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezassete horas, tendo saído 

quando decorria o período de antes da ordem do dia, pelo que não participou na apreciação e 

votação de nenhum dos pontos da ordem do dia. A partir dessa hora, a reunião foi presidida pelo 

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

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Cristina Maria Luís 

Leitão comunicou a sua ausência no período de 1 a 16 de dezembro de 2014, ao abrigo e nos 

termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se 

presente na sala o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Filipe Maia 

de Matos Ferreira Sales, do Partido Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 

2 de setembro, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do 

ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a 

identidade e legitimidade do referido cidadão, pelo que passou, de imediato, a participar na 

reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente a ata n.º 47/2014, da reunião camarária realizada no passado dia 10 de novembro de 

2014, tendo a Câmara Municipal deliberado decidir sobre a sua aprovação na próxima reunião da 

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

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
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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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rosa Maria Miranda Sousa, que solicitou, novamente, a resolução da situação criada pelo 

vizinho, ao vedar, com muros, um espaço confinante com a sua casa. O senhor Presidente da 

Câmara informou do ponto de situação do processo. -----------------------------------------------------  

- Maria Luísa Silva Taveira, que solicitou, em nome dos outros moradores, intervenção no piso 

da Travessa das Pedras Muitas, nos Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara 

comprometeu-se a trazer o assunto a reunião de Câmara, para que seja esclarecido o ponto de 

situação do processo e qual a melhor solução para o problema. -----------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Oficio n.º S-2014/354776, datado de 11 de novembro de 2014, da Direção-Geral do Património 

Cultural, referente à apreciação e emissão de parecer sobre o processo de movimentação de 

terras, efetuada pela Freguesia de Atouguia da Baleia, junto à Fonte Gótica de Nossa Senhora da 

Conceição/Fonte Gafos, sita em Atouguia da Baleia. (NIPG 16065/14) -------------------------------  

 

* Manifesto de Cooperação na Resposta ao VIH e SIDA no Concelho de Peniche, datado de 1 de 

dezembro de 2014, subscrito pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 

(NIPG 16901/14) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 18 de novembro, participou na reunião da direção da Oceano XXI, onde foi tratada a 

fusão entre a Oceano XXI e o Fórum Empresarial da Economia do Mar. ------------------------------  

- No dia 19 de novembro, participou na primeira reunião da Comissão de Gestão Local do 

Centro de Alto Rendimento, que teve como objetivo a elaboração da proposta de regulamento de 

utilização e a tabela de preços por essa utilização. ---------------------------------------------------------  

- No dia 20 de novembro, participou na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ---------  

- No dia 20 de novembro, participou na iniciativa de apresentação do livro do comandante 

Patrício Leitão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de novembro, participou numa iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de 

Peniche e o Rotary Clube de Peniche, relativa ao projeto David Melgueiro. --------------------------  

- No dia 21 de novembro, participou numa apresentação do grupo de trabalho para as questões 

do litoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de novembro, participou num debate no IPMA sobre o projeto Portugal Náutico, 

desenvolvido pela AEP. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de novembro, assistiu à cerimónia de reabertura da igreja de São Pedro, em Peniche.  

- No dia 23 de novembro, assistiu ao Festival de Folclore de Ferrel, no âmbito da celebração do 

28.º aniversário do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar”. ------------------------------  
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- No dia 24 de novembro, participou numa reunião do Conselho Geral da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses. -----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 25 de novembro, esteve presente nas Galerias da Assembleia da República, aquando da 

discussão da proposta de Orçamento do estado para 2015, uma iniciativa do Conselho Geral da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------------------------------------------------------  

- No dia 26 de novembro, deslocou-se à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar para 

participar numa apresentação do GAC Oeste sobre um conjunto de projetos, tendo sido 

reconhecido o papel de liderança e o trabalho desenvolvido pelo GAC Oeste e Adepe. -------------  

- No dia 26 de novembro, reuniu-se com o senhor Presidente de Junta de Freguesia do Olho 

Marinho, com o objetivo de enquadrar o abastecimento de água ao Olho Marinho, no âmbito da 

nova legislação.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de novembro, esteve presente na Assembleia da República, numa apresentação de 

produtos de pescado, organizada pela fileira do pescado. Registou a forte adesão que a iniciativa 

teve e felicitou a Comissão da Agricultura e do Mar da Assembleia da República e a fileira do 

pescado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de novembro, participou num jantar, no Rotary Clube de Peniche, de homenagem ao 

profissional do ano. Felicitou o professor Rogério Cação por esse reconhecimento. -----------------  

- No dia 28 de novembro, participou na reunião da Assembleia Intermunicipal do Oeste, onde 

foram abordados vários assuntos, nomeadamente as questões da saúde, linha férrea do Oeste e o 

reconhecimento à Escola Raúl Proença das Caldas da Rainha pela sua classificação no ranking 

das melhores escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de novembro, recebeu quinze alunos de pós graduação e mestrado, nas áreas de 

geografia e ordenamento do território, que vieram visitar o litoral. -------------------------------------  

- No dia 29 de novembro, participou no Fórum Associativo. Registou a forte adesão por parte 

das organizações e felicitou a Adepe e todas as organizações que, de uma forma voluntária, 

executam os trabalhos necessários para que a Carta Local do Associativismo esteja concluída o 

mais brevemente possível. -------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 30 de novembro, participou na celebração no 112.º aniversário da Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia. Na sequência deste assunto, 

o senhor Presidente da Câmara deu conhecimento aos senhores Vereadores que iria apresentar 

uma proposta para atribuição de um subsídio, no valor de 1 500,00 euros, para aquisição de um 

instrumento musical para a Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 

de 1902, de Atouguia da Baleia, na próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------  

- No dia 1 de dezembro, esteve presente numa reunião da Comissão de Gestão Local do Centro 

de Alto Rendimento, onde foram trabalhados o regulamento de utilização, a tabela de preços e o 

plano de atividades, tendo ficado marcada nova reunião, para dia 21 de janeiro de 2015. -----------  

O senhor Presidente da Câmara disse, ainda, que, relativamente ao dia 1 de dezembro, tudo deve 

ser feito para que se antecipasse o prazo, negociado pelo Governo e pela Troika, de reposição do 

dia 1 de dezembro como feriado nacional, por ser um marco importantíssimo na independência 

de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 17 de novembro a 1 de 

dezembro de 2014: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reuniões: 

- Na reunião de Elaboração do Mapa de Obras Municipal. 

- Na reunião com os encarregados do Departamento de Energia e Ambiente. 

- Na reunião com a equipa interna a propósito da Estratégia Municipal de Promoção e 
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Valorização da Renda de Bilros de Peniche e os eixos que irão estar em evidência no ano de 

2015. 

- No encerramento do Ciclo de Conferências sobre a Renda de Bilros de Peniche. Esta iniciativa 

decorreu na passada sexta-feira, dia 21 de novembro, na cidade do Porto e foi um êxito. Ao todo 

participaram cerca de uma centena de formandos e formadores das Delegações do MODATEX 

do Porto, Barcelos e Vila das Aves. Foi gratificante verificar o interesse dos 89 criadores pela 

nossa Renda de Bilros e pelas suas aplicações. Para 2015, temos a garantia da apresentação de 

muitos trabalhos nos desfiles de moda que integram a Mostra Internacional de Rendas de Bilros.  

- Na reunião de Assembleia Municipal de 21 de novembro.  

- Na cerimónia de abertura da Igreja de S. Pedro. A convite do nosso Executivo Municipal, o 

projeto de reabilitação deste importante monumento do Concelho de Peniche foi apoiado em 

80%do valor total da obra. A regeneração urbana no Concelho de Peniche contemplou diversos 

projetos apresentados por várias instituições locais, estando estes quase todos concluídos.  

- Na reunião com a empresa ARADA e com os vários técnicos municipais sobre a empreitada do 

Edifício António Bento.  

- Na reunião com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche a propósito das várias 

iniciativas que integram o plano de atividades da Câmara Municipal de Peniche no âmbito do 

Setor da Educação (As Rendas de Bilros vão à Escola; Carnaval Escolar; Dia Mundial da 

Criança, entre outros).  

- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; 

- No acompanhamento das obras municipais em curso. Dar conta de que a Câmara Municipal 

de Peniche está a realizar o arranjo urbanístico do Largo da localidade de Casais Brancos em 

Atouguia da Baleia;  

- Na reunião com a equipa técnica municipal a propósito das Comemorações da Passagem de 

Ano; 

- Na reunião com a equipa que integra a Escola Municipal de Rendas de Bilros a propósito do 

lançamento da nova coleção de brincos com o objetivo de estes se tornaram numa opção de 

compra na época natalícia;  

- Na apresentação do novo livro de poesia de Alice Pitau intitulado por "Meu barquinho de 

papel”; 

- Na sessão de abertura do Fórum Associativo de Peniche. Esta iniciativa culminará na 

Elaboração da Carta Local do Associativismo. Contou com uma participação considerável por 

parte dos vários dirigentes associativos do nosso concelho; 

- Na Almoço comemorativo do 112.º Aniversário da Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 

de Atouguia da Baleia.» ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Reuniu-se com a comissão de acompanhamento do projeto escolar, para organização da 

Semana da Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de novembro, esteve presente na reunião de discussão de casos. --------------------------  

- No dia 20 de novembro, esteve presente na Plataforma Supraconcelhia do Oeste, em Torres 

Vedras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de novembro, deslocou-se a Terra Chã, para um seminário sobre Economia Social e 

Solidária, para o desenvolvimento local. --------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de novembro, esteve presente na reabertura da igreja de São Pedro, em Peniche, e no 

28.º Festival de Folclore de Ferrel. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de novembro, esteve presente na reunião de desenvolvimento do projeto “Um dia 
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pela vida”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de novembro, participou no Fórum Associativo. Agradeceu o interesse que todas as 

associações demonstraram para a construção da Carta Local do Associativismo. --------------------  

Felicitou a União Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia, pelo seu 

aniversário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou o trabalho que a Acompanha tem vindo a desenvolver como coordenadora no projeto 

VIH/Sida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que, no dia 17 de dezembro, realizar-se-á a Festa de Natal Sénior. -------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Felicitou o Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar”, de Ferrel, e agradeceu o 

convite que lhe foi endereçado para estar presente na celebração do seu 28.º aniversário e no 

Festival de Folclore. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ter estado presente, na qualidade de membro do Rotary Clube de Peniche, na homenagem 

ao profissional do ano, senhor Rogério Cação. -------------------------------------------------------------  

- Felicitou a Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia, pelo 

seu 112.º aniversário e pelo trabalho que tem desenvolvido em prol do concelho de Peniche, 

particularmente em toda a freguesia de Atouguia da Baleia, e referiu não ter estado presente no 

almoço de comemoração por este ter coincidido com a data do congresso do Partido Socialista. --  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo relativo à vedação de um terreno, localizado 

junto à Avenida da Praia, nos Casais do Baleal. ------------------------------------------------------------  

- Perguntou quem tomou a decisão de transferir os alunos da EB1 do Casal da Vala para a EB1 

do Lugar da Estrada. Perguntou, também, qual o ponto de situação do processo da providência 

cautelar interposta pelo Município ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. O senhor Vice-

Presidente, Jorge Amador, disse que, da parte do Município, ninguém tomou a decisão da 

escola de destino dos alunos da EB1 do Casal da Vala. Esclareceu que os encarregados de 

educação foram confrontados com uma reunião, marcada pelo Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, onde foram propostas várias alternativas, tendo a opção sido dos próprios 

encarregados de educação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves retomou a palavra dizendo 

que, antes das opções tomadas pelos encarregados de educação, havia indicação para que os 

alunos fossem transferidos para a escola do Lugar da Estrada, sendo sobre essa indicação que 

queria saber de quem era a responsabilidade. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse 

que essa questão tinha sido colocada pelo Ministério da Educação, que considerou, na altura, que 

os alunos deveriam ser transferidos de uma escola para a outra. -----------------------------------------  

- Manifestou-se surpreendido com o facto de não constar na ordem do dia da presente reunião de 

Câmara um ponto referente ao processo n.º 96/14, em nome da Associação de Operadores 

Marítimo-Turísticas do Oeste Penichense, e disse que gostaria de ser informado da razão do 

processo não ter sido presente a esta reunião, uma vez que os serviços tinham informado que o 

assunto seria presente a esta reunião de Câmara. O senhor Presidente da Câmara informou que 

o processo não foi disponibilizado pelos serviços, em tempo útil, para ser incluído na ordem do 

dia da presente reunião, mas que será presente à próxima reunião. -------------------------------------  

- Disse que, na sequência de uma informação prestada pela senhora Vereadora Clara Abrantes, 

em 30 de outubro de 2014, relativamente a duas crianças de Peniche, irmãos, que sofrem de uma 

doença rara, e uma vez que a questão mobiliza toda a sociedade civil, julga que a Câmara 

Municipal, como expressão desta sociedade civil, não se deve colocar à margem do assunto. O 

senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conhecimento da realização de uma iniciativa de 

angariação de fundos, para ajudar no tratamento das duas crianças, realizada em Serra d’El-Rei. 

A senhora Vereadora Clara Abrantes deu conhecimento do ponto de situação do processo. ------  

- Disse que, partindo do princípio que 50% da população do concelho de Peniche, a partir do 
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início do mês de janeiro, corre o risco de ficar sem médico de família, gostaria de saber se a 

Presidência da Câmara tem alguma informação sobre este assunto e quais as diligências que 

prevê tomar, no sentido de contribuir para a minimização dos constrangimentos que este assunto 

irá trazer no início do próximo ano. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que tem de 

haver, novamente, um manifesto de preocupação por parte da Câmara Municipal, uma vez que o 

assunto não tem tido grandes desenvolvimentos. O senhor Presidente da Câmara propôs que a 

Câmara Municipal, na sequência das diligências formais e informais que efetuou junto do ACES 

Oeste Norte e do Conselho da Comunidade, solicite ao senhor Presidente do Conselho da 

Comunidade que convoque o órgão a que preside para abordar o assunto. Solicitou à senhora 

Vereadora Clara Abrantes que prepare um conjunto de perguntas objetivas sobre a situação da 

saúde no concelho de Peniche, nomeadamente sobre os médicos de família, para apresentar ao 

Conselho da Comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações já apresentadas, nomeadamente pela reabertura da igreja de São 

Pedro, de Peniche, pelo 28.º aniversário do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar”, 

de Ferrel, e pelo 112.º aniversário da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, de 

Atouguia da Baleia, congratulando as duas coletividades, designadamente os seus dirigentes, 

pelas iniciativas que realizaram e pela atividade que têm desenvolvido. -------------------------------  

- Referiu que, em dias chuvosos, os alunos da EB 1 de Atouguia da Baleia ficam todos molhados 

ao fazerem o percurso entre a sua escola e a EB 2.3 de Atouguia da Baleia, onde se deslocam 

para almoçar, permanecendo assim durante o restante período de aulas, chegando algumas delas 

a ficar doentes. Acrescentou que o assunto lhe foi relatado pelos encarregados de educação 

desses alunos. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse não ter conhecimento formal 

dessa situação, no entanto iria averiguá-la. ------------------------------------------------------------------  

- Propôs que fossem disponibilizadas, a todos os vereadores, as informações que são prestadas 

por um vereador em particular, para generalizar a partilha das informações. O senhor Presidente 

da Câmara disse que esse é o procedimento usual, podendo ter existido alguma exceção que irá 

tentar colmatar. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se a todas as felicitações que foram apresentadas pelos membros da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

«Intervenção de análise às últimas decisões tomadas pela Câmara Municipal e pela Assembleia 

Municipal sobre Instrumentos Políticos Fundamentais: 

Ficou patente, na última sessão da Assembleia Municipal, o elevado respeito e espírito de 

responsabilidade com que os eleitos das forças políticas da oposição tomaram decisões sobre as 

propostas apresentadas pela CDU. No entanto, findo este processo, importa sublinhar os reptos 

lançados, para que se possa fazer uma profunda reflexão. 

No que diz respeito ao Imposto Municipal Sobre Imóveis, embora o PSD tenha realçado o 

trabalho desenvolvido para a inclusão das medidas de majoração e minoração, e embora 

tenhamos saudado o facto destas medidas, que visam maior equidade, que foram propostas pelo 

PSD, em 2012, reunirem agora condições para a sua operacionalização, há que ter em conta o 

aumento significativo de receitas por via deste imposto. Tendo ficado claro que ambas as forças 

políticas da oposição irão ser irredutíveis a pugnar pelo alívio da carga fiscal às famílias por 

esta via. 

No que concerne à derrama, que contribui sobretudo para a fragilização do tecido empresarial 

existente e, ainda, para a, não menos preocupante, pouca atratividade que o nosso concelho 
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tem, perante a imperiosa instalação de empresas e consequente criação de emprego (ainda que 

possam gozar de um período de isenção); parece-me que ficou claro que o Partido Social 

Democrata não estará disponível para viabilizar esta medida numa outra oportunidade, tendo 

sido deixada a recomendação ao executivo CDU para a criação de condições de otimização de 

recursos que visem a redução da despesa. 

No que diz respeito à Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho 

de Peniche, em que a CDU propôs, uma vez mais, a sua fixação no máximo legal, ficou bem 

patente que consideramos perfeitamente desajustado, tendo em conta a conjuntura atual e as 

dificuldades que as famílias vivem. Medida esta que, estando fixada no seu máximo, utilizando 

um vocabulário muito peculiar, apenas vem somar austeridade à austeridade. 

Por último, referindo-me à proposta de orçamento e às grandes opções do plano do município 

de Peniche, para o ano de 2015, julgo que é sintomático o facto de ninguém dos partidos da 

oposição se ter manifestado positivamente quantos às propostas apresentadas. É clarividente 

que este executivo, minoritário, da CDU está sozinho na governação dos destinos do nosso 

concelho. 

Todos estes sinais, perante a postura da oposição face a estes instrumentos políticos, devem ser 

encarados como um “aviso à navegação”. O executivo CDU, parece assim, que não 

compreendeu o resultado das últimas eleições. 

Estes acontecimentos devem contribuir para que haja uma mudança na forma como a CDU 

trabalha com os partidos da oposição, devendo estabelecer um diálogo aberto e permanente que 

é ferramenta fundamental da democracia.» ----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que, relativamente às considerações que foram efetuadas, 

a Coligação Democrática Unitária assume, na plenitude, as suas responsabilidades e que, em 

relação aos compromissos assumidos, serão sempre concretizados, desde que os recursos 

existentes o permitam. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se a todas as felicitações apresentadas pelos restantes membros da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a informação sobre a desratização no concelho que, na sequência de uma solicitação 

sua, lhe foi disponibilizada. Sugeriu que o Gabinete de Apoio à Presidência elabore uma lista 

com todas as informações por si solicitadas e que ainda não lhe foram disponibilizadas. -----------  

- Manifestou, tal como o senhor Vereador Jorge Gonçalves, grande preocupação, relativamente 

às questões ligadas à saúde no concelho de Peniche, nomeadamente a falta de médicos de 

família. Perguntou se a Presidência da Câmara tomou alguma posição sobre o assunto. ------------  

- Referiu que existem luminárias de iluminação pública apagadas o que contribui para a 

degradação de alguns espaços, como, por exemplo, o parque de merendas de Serra d’El-Rei, e 

para a ocorrência de assaltos, como os que se têm sucedido na zona do estacionamento e na 

Avenida da Praia, nos Casais do Baleal. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou 

que se reuniu com um responsável da EDP a quem foi pedido uma maior qualidade no serviço 

que prestam, uma vez que existem muitas reclamações. --------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo para a realização de obras no pontão de acesso 

à ilha do Baleal, incluindo a sua iluminação. O senhor Presidente da Câmara disse que, 

oportunamente, será lançado o procedimento concursal referente ao projeto das obras no pontão. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conhecimento de que estava prevista a 

substituição de um cabo elétrico danificado, até dia 4 de dezembro de 2014. -------------------------  

- Referiu a necessidade de se avaliar a situação do estacionamento público subterrâneo, 

localizado junto à Praça Professor António Alves Seara, em Peniche. ---------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do projeto de implantação de quiosques no concelho de 
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Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que irá tratar do assunto com os serviços. --------  

- Em relação ao projeto de ordenamento e arranjo do Largo Dr. Pedrosa, em Ferrel, disse que 

gostaria de saber se já existe algum trabalho feito, tendo em conta que as esplanadas estão 

licenciadas só até ao final de dezembro e, passado esse prazo, passam a estar em situação de 

ilegalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Chamou a atenção para o facto de se estar a descurar a reposição de alcatrão, após intervenções 

efetuadas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, nomeadamente na estrada 

municipal que liga a vila de Serra d'El-Rei à localidade de Casais de Mestre Mendo. O senhor 

Presidente da Câmara informou que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento têm 

feito adjudicações continuadas, de prestações externas de serviços, para reposição do alcatrão, no 

entanto, por vezes, os abatimentos acontecem após essa reposição. O senhor Vice-Presidente, 

Jorge Amador, referiu que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento melhoraram 

bastante no trabalho que têm efetuado, no entanto, julga que os serviços deveriam ser mais 

rápidos nas suas intervenções e que iria fazer chegar essa sua opinião ao Diretor-Delegado dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. --------------------------------------------------------  

 

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) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos Casais do 

Baleal, promovida pela empresa Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da – João Manuel 

Cordeiro Brasão: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1222/2014: Na sequência da audiência prévia efetuada no cumprimento da 

deliberação n.º 620/2014, tomada por esta Câmara Municipal, em 30 de junho de 2014, e da 

exposição apresentada no âmbito da referida audiência prévia, em 25 de julho de 2014, e 

considerando o parecer da consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora 

Fernanda Paula Oliveira, datado de 28 de agosto de 2014, deliberado que o gestor de 

procedimento proceda à notificação dos proprietários dos lotes constantes do alvará de 

loteamento n.º 14/90, emitido em nome de Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da, 

referente a uma operação de loteamento sita na Quinta das Palmeiras, nos Casais do Baleal, para 

se aferir a sua oposição, ou não, à alteração do tipo de ocupação prevista para o lote n.º 28, nos 

termos indicados no pedido de licenciamento de loteamento urbano, apresentado em 30 de 

janeiro de 2014, por João Manuel Cordeiro Brasão, conforme determina o n.º 3 do artigo 27.º do 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. Os documentos atrás referidos 

dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 

DPGU L3/89) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Alteração a uma operação de loteamento, sita no gaveto das ruas Arquiteto Paulino Montez 

e Estado Português da India, em Peniche, promovida pela empresa Nicim - Sociedade de 

Construções, L.da. – Nis 8 - Imobiliária e Investimento, S.A.: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1223/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 27 de novembro de 2014, deliberado aprovar a segunda alteração 

ao alvará de loteamento n.º 1/05, emitido em nome de Nicim - Sociedade de Construções, L.da, 

referente a uma operação de loteamento, sita no gaveto das ruas Arquiteto Paulino Montez e 
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Estado Português da India, em Peniche, nos termos requeridos pela empresa Nis 8 - Imobiliária e 

Investimento, S.A., em 14 de novembro de 2014, concretamente a divisão do único lote que 

constitui o loteamento em dois lotes, e nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de 

Gestão Urbanísticas e Ordenamento, datadas de 17 e 19 de novembro de 2014, e do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 20 de novembro 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 L12/97) -------------------------------------------------------------------------  

 

3) Alteração de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua Raul Brandão, em 

Peniche – Luís Alfredo Santos Chagas: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1224/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 27 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 Luís Alfredo Santos Chagas, em 3 de 

novembro de 2014, para alteração de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua 

Raul Brandão, em Peniche, que incide apenas no reforço estrutural, nos termos dos pareceres 

técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 5 e 18 de novembro de 

2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em 

pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU 103/14) -------------------------------------------------------  

 

4) Construção de dois edifícios, um destinado a habitação unifamiliar e outro a garagem, na 

Rua do Campo da Bola, em Ferrel – Luís Filipe Oliveira Henriques:--------------------------------  
Deliberação n.º 1225/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datado de 27 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 Luís Filipe Oliveira Henriques, em 18 de agosto de 

2014, para construção de dois edifícios, um destinado a habitação unifamiliar e outro a garagem, 

na Rua do Campo da Bola, em Ferrel, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datados de 17 e 19 de novembro de 2014. Os documentos atrás 

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

(Doc.4 DPGU 73/14) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a habitação e 

comércio e/ou serviços, com arrecadação, no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em 

Geraldes – Ludgero Gomes – Construções, L.da: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1226/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 26 de novembro de 2014, deliberado, no uso da competência 

estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, emitir parecer favorável para o pedido informação prévia, apresentado pela empresa 

Ludgero Gomes – Construções, L.da., em 20 de junho de 2014, já presente em reunião de 28 de 

julho de 2014 e alterado em 18 de setembro de 2014, sobre a viabilidade de construção de um 

edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, com arrecadação, no Largo Padre Luís 

Franco de Almeida, em Geraldes, nas condições constantes nos pareceres técnicos da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 27 de outubro e 12 de novembro de 2014. O 

projeto a apresentar fica sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. Os documentos atrás referidos 

dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5 
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DPGU R463/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Instalação de dois depósitos de gás de petróleo liquefeito (GPL), para consumo próprio, e 

execução de rede de distribuição de gás, nas instalações da Balealcoop - Cooperativa de 

Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL, sitas na Avenida da Praia, nos Casais 

do Baleal – OZ - Energia Canalizada, L.da: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1227/2014: Deliberado apreciar o pedido de instalação de dois depósitos de gás 

de petróleo liquefeito (GPL), para consumo próprio, e execução de rede de distribuição de gás, 

nas instalações da Balealcoop - Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, 

CRL, sitas na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal, na próxima reunião da Câmara Municipal. 

(DPGU R425/14) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita em Horta 

do Regato, Ferrel – Construções do Casal Moinho, L.da: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1228/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 28 de novembro de 2014, deliberado receber definitivamente as obras de urbanização 

de uma operação de loteamento, sita em Horta do Regato, Ferrel, promovida pela empresa 

Construções do Casal Moinho, L.da., em conformidade com o Auto de Receção Definitiva, 

datado de 26 de novembro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos 

e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6 NIPG 16776/14) ----------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

8) Reserva de lugar para cargas e descargas, na Rua Dr. Renato Fortes, em Peniche – 

Fernando José da Conceição Serpa: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1229/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 28 de novembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, 

datada de 20 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 da competência estabelecida 

na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 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 reserva de lugar para 

cargas e descargas, na Rua Dr. Renato Fortes, em Peniche, e a aplicação da seguinte sinalização 

rodoviária: um sinal de paragem e estacionamento proibidos (C16), com duas placas adicionais 

com indicação “Exceto Cargas e Descargas” (Modelo 19b) e “Além de 15 minutos” (Modelo 8), 

e a pintura de marca reguladora de estacionamento e paragem para cargas e descargas (M14a), 

conforme planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, nos termos dos artigos 

24.º, 46.º e 62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.7 NIPG 16778/14) ----------------------------------  

 

9) Reserva de lugar para cargas e descargas, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche – Nuno Bachofen - Material Elétrico, L.da: ----------------------  
Deliberação n.º 1230/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 28 de novembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, 

datada de 20 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 da competência estabelecida 

na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 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 reserva de lugar para 

cargas e descargas, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, e a 

aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de paragem e estacionamento proibidos 
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(C16), com duas placas adicionais com indicação “Exceto Cargas e Descargas” (Modelo 19b) e 

“Além de 15 minutos” (Modelo 8), e a pintura de marca reguladora de estacionamento e 

paragem para cargas e descargas (M14a), conforme planta apresentada pelo Departamento de 

Obras Municipais, nos termos dos artigos 24.º, 46.º e 62.º do Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.8 NIPG 

11336/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

10) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua Dr. Renato Fortes, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1231/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 28 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 colocação da sinalização 

rodoviária, na Rua Dr. Renato Fortes, em Peniche, para execução da deliberação n.º 1229/2014, 

tomada na presente reunião. (NIPG 16778/14) -------------------------------------------------------------  

 

11) Colocação de sinalização rodoviária, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues 

de Sousa, em Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais: ---------  
Deliberação n.º 1232/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 28 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 colocação da sinalização 

rodoviária, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, para 

execução da deliberação n.º 1230/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 11336/14) ------------  

 

12) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do Cemitério 

Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A: --------------------  
Deliberação n.º 1233/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Henrique Querido - 

Sociedade de Construções, S.A., e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 28 de novembro de 2014, deliberado autorizar a liberação parcial da caução 

prestada para a empreitada de “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche”, nos termos do 

n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, conforme auto de vistoria, 

datado de 27 de novembro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos 

e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.9 NIPG 16777/14) ----------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

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

da Berlenga: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1234/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Regulamento de 

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

reunião da Câmara Municipal. (NIPG 13781/14) ----------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 
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14) Carta de Compromisso para a Constituição da Rede de Autarquias Participativas: ----------  
Deliberação n.º 1235/2014: Considerando a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 27 de novembro de 2014, elaborada na sequência do convite da Associação In Loco, 

na qualidade de entidade coordenadora do Projeto Portugal Participa, efetuado através de carta 

com referência ND141117, datada de 17 de novembro de 2014, deliberado subscrever a Carta de 

Compromisso, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, 

para a constituição da Rede de Autarquias Participativas (RAP), que visa promover processos de 

democracia participativa no país que produzam mudanças transformadoras na sociedade e 

reforcem os laços de confiança entre a população e as instituições. (Doc.10 NIPG 16375/14) -----  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

15) Doação de calçada grossa – Freguesia de Serra d'El-Rei: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 1236/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Serra d’El-Rei, pelo 

oficio n.º 456, datado de 18 de novembro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-

Presidente, datada de 28 de novembro de 2014, deliberado doar à referida autarquia local 22 m3 

de calçada grossa, para aplicar na Travessa do Adro e na Rua do Meio, na vila de Serra d'El-Rei, 

no valor estimado de 1 540,00 euros, de acordo com o 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. (NIPG 16779/14) --------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

16) Apoio à realização de um almoço-convívio – Associação Cultural e Desportiva de Bôlhos:  
Deliberação n.º 1237/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de 

Bôlhos, em 21 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, emprestar à referida 

entidade uma tenda para apoio à realização de um almoço convívio. (NIPG 16396/14) -------------  

 

17) Apoio à realização de um festival de folclore, realizado em Ferrel – Rancho Folclórico Os 

Camponeses da Beira-Mar:-----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1238/2014: Atendendo ao solicitado pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses 

da Beira-Mar”, de Ferrel, por carta, recebida em 21 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, conceder à referida entidade um subsídio, no valor de 250,00 euros, para apoio a 

um festival de folclore, realizado no dia 23 de novembro de 2014, em Ferrel. (NIPG 16396/14) --  

 

18) Comparticipação para transporte escolar – Constança Henriques Bento: ---------------------  
Deliberação n.º 1239/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I 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, da aluna 

Constança Henriques Bento, residente em Bôlhos, a fim de poder frequentar a EB Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira, sita em Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 26 de 

novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao 

livro de atas. (Doc.11 DEA 2587) ----------------------------------------------------------------------------  

 

19) Acompanhamento ao processo de concurso, fiscalização da intervenção e emissão de 

documentos comprovativos da execução de um parque de veículos e salas de instrução e 

formação, no âmbito de uma candidatura a submeter ao POVT – Associação Humanitária dos 
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Bombeiros Voluntários de Peniche: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1240/2014: 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, autorizar os serviços do 

Município a fazerem o acompanhamento ao processo de concurso, fiscalização da intervenção e 

emissão de documentos comprovativos da execução de um parque de veículos e salas de 

instrução e formação, no âmbito de uma candidatura a submeter pela Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Peniche ao Programa Operacional de Valorização do Território. 

(NIPG 16780/14) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

20) Permissão para a realização de filmagens na praia de Peniche e uso dos materiais 

produzidos – Red Bull Media House GmbH: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1241/2014: Deliberado aprovar o contrato a celebrar entre o Município de 

Peniche e a Red Bull Media House Gmbh, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva 

pasta anexa ao livro de atas, que tem como objeto a permissão para a realização de filmagens na 

praia de Peniche e uso dos materiais produzidos, relativamente ao evento Xtreme Collxtion. 

(Doc.12 NIPG 15536/14) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1242/2014: 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 e vinte minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de 

presidente de câmara, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  


