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ATA N.º 34/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, 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, Cristina Maria Luís Leitão 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de alterações efetuadas 

num edifício, destinado a garagem e arrecadação, sito na Rua Principal, no Casal Moinho – 

Maria Amélia Brilhante Figueiras de Sousa; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Alteração da cor da fachada de um edifício, destinado a habitação, sito na Rua 

da Saudade, em Peniche – Eduardo Júlio dos Santos Alves; ---------------------------------------------  

 ------------------- 3) Alteração aos projetos iniciais da rede de distribuição de gás, no decurso da 

obra de construção de um edifício, destinado a empreendimento turístico, sito na Avenida 

Monsenhor Bastos, em Peniche – Marteleira Hotelaria, L.da; --------------------------------------------  

 ------------------- 4) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito 

na Rua Mato das Eiras, em Coimbrã – Maria de Fátima Faustino Rainha Dias; ----------------------  

 ------------------- 5) Construção de um edifício, destinado a arrecadação agrícola, e muros de 

vedação, na Rua Maria da Piedade, nos Casais de São Bernardino – David John Sutton; -----------  

 ------------------- 6) Construção de um edifício destinado a armazém de apoio agrícola, na Rua de 

Santo Antão, em Bufarda – Nuno Filipe Mateus Rosa; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação, sito 

na Rua do Regato, em Ferrel, e de anexos construídos no logradouro do mesmo prédio – Luís 

Filipe Pereira Santos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Plano de Urbanização do Vale do Grou; ---------------------------------------------  

 ------------------- 9) Receção provisória da empreitada “Construção de Estruturas de Madeira para 

Proteção Costeira no Concelho de Peniche” – Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, S.A.; --  

 ------------------- 10) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Obras de 

Recuperação do Fosso das Muralhas de Peniche” – Etermar - Engenharia e Construção, S.A.; ----  

 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  

 ------------------- 11) Ocupação de espaço público para a realização de feira anual, na vila da 

Serra d’El-Rei – Freguesia de Serra d’El-Rei; --------------------------------------------------------------  

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

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

condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua do Sol, em Peniche – 

Maria Ivone Fernandes Rente Coelho; -----------------------------------------------------------------------  

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

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

condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua do Sol, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------  
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 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Modelo de gestão e controlo de visitação e capacidade de carga humana da 

Reserva Natural das Berlengas – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; ------------  

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

 ------------------- 16) Regulamento municipal de horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços no concelho de Peniche;- ----------------------------------------  

 ------------------- 17) Regulamento municipal da atividade de comércio a retalho não sedentária e 

da atividade de restauração ou de bebidas não sedentária no concelho de Peniche; ------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação do 

serviço de auditoria externa das contas do município para o exercício de 2015 – Pelouro das 

Finanças;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de 

docência para o Estúdio Municipal de Dança – Pelouro da Cultura; ------------------------------------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Candidatura ao Regime Europeu de Fruta Escolar – Pelouro da Educação; --  

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

 ------------------- 21) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal; --------------------  

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

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

de Ferrel;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Ferrel;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

da Serra d’El-Rei;---- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de 

competências delegadas – Freguesia da Serra d’El-Rei; --------------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Piedade, e de arraial ao ar livre, na vila da Serra d’El-Rei – Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo 

António, e de arraial ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural Desportiva de 

Bôlhos;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Boa Viagem – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche; ----------  

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

 ------------------- 31) Doação de material de construção a aplicar na Quinta das Palmeiras e Rua 

da Saudade – Freguesia de Ferrel; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Apoio para a realização do 17.º Encontro Nacional Motard de Peniche – 

Associação de Motociclismo de Peniche; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Apoio para a realização do VIII Festival Paroquial da Canção Cristã – 

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

 ------------------- 34) Apoio para a realização de festa anual de verão – União Desportiva e 
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Cultural de São Bernardino; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Apoio para a realização dos festejos de verão – União Desportiva e Cultural 

de São Bernardino;-- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Apoio para a realização de diversas atividades de tempos livres de verão – 

Associação Juvenil de Peniche; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Apoio nas obras de restauro no talhão da liga dos combatentes – Liga dos 

Combatentes – Núcleo de Peniche; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 38) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em 

honra de Nossa Senhora da Piedade, e de arraial ao ar livre, na localidade de Serra d’El-Rei – 

Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em 

honra de Santo António, e de arraial ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural 

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

 ------------------- 40) Apoio para a realização do 4.º Torneio Aberto de Petanca – Casa do Benfica 

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

 ------------------- 41) Apoio para a realização da semana Tanto Mar 2015 – Pelouro da Cultura; ---  

 ------------------- 42) Isenção de taxas pela utilização das instalações da escola primária de 

Geraldes para a realização de noite nacional de folclore – Centro de Solidariedade Social 

Convívio e Cultura de Geraldes; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 43) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 44) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – 

Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 45) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 46) Apoio para a realização de atividade de responsabilidade social designada 

por O IPLeiria e a cidade juntos pela inclusão 2015 – Instituto Politécnico de Leiria; ---------------  

 ------------------- 47) Apoio para a realização de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche;  

 ----------------- Dia do Município: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 48) Atribuição de medalha de mérito municipal de desporto, cunhada em prata 

dourada;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 49) Atribuição de medalha de mérito municipal de benemerência, cunhada em 

prata dourada;-------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 50) Programa. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. ---------------------------------------------------------  

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

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

Estiveram presentes os senhores Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Diretora e Assistente 

Técnico do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, 

José Ribeiro Gonçalves e Etelvina Alves, Chefe da Divisão e Técnica Superior de Arquitetura da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos 1 a 8 

da ordem do dia, e Margarida Gonçalves, Técnica Superior Jurista, durante parte da intervenção 

da senhora Vereadora Cristina Leitão no período de intervenção dos membros da Câmara 

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

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Luís Lourenço 
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Jorge Ganhão comunicou a sua ausência à reunião de hoje, 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 este passou, de imediato, a participar na 

reunião, nos termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ---------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Deliberado decidir sobre a aprovação das atas na próxima reunião da Câmara Municipal. ---------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

- Deu conta da inauguração do centro de visitantes, que se realizará no dia 31 de julho, 

enquadrado no âmbito do Projeto Life Berlengas. ---------------------------------------------------------  

- Informou das iniciativas previstas para o dia 1 de agosto e dos ajustamentos efetuados ao 

programa para o dia do município. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de julho, reuniu-se com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e com os 

Serviços de Espaços Verdes, relativamente à questão dos espaços exteriores na Consolação. ------    

- No dia 22 de julho, participou na apresentação do livro “Leiria e a Democracia – 40 anos. 

Testemunhos”, da deputada Laura Esperança, que se realizou na Assembleia da República. -------  

- No dia 22 de julho, participou numa reunião com a Fundação AIP, onde se fez o balanço da 

forma como decorreu o Blue Business Fórum. -------------------------------------------------------------     

- No dia 23 de julho, reuniu-se com a Comunidade Intermunicipal do Oeste. -------------------------  

- No dia 23 de julho, participou na Assembleia Geral da Agência de Desenvolvimento da Região 

Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de julho, participou na Assembleia Geral da Oceano XXI. --------------------------------  

- No dia 23 de julho, visitou o Centro de Alto Rendimento de Canoagem. ----------------------------  

- No dia 23 de julho, esteve presente no lançamento e apresentação do livro de Ida Guilherme, 

intitulado “Abraço Peniche”, deixando uma palavra de felicitação. -------------------------------------    

- No dia 24 de julho, participou na escritura da constituição do Fórum Oceano. ----------------------  

- No dia 24 de julho, recebeu uma equipa, que está a fazer um trabalho para a SIC Noticias, de 

oito episódios, sobre o mar.------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 24 de julho, participou na exposição e divulgação dos resultados do concurso realizado 

no âmbito da Mostra Internacional de Rendas de Bilros. -------------------------------------------------  

- No dia 25 de julho, participou na inauguração do MH Hotel, em Peniche. --------------------------  

- No dia 25 de julho, esteve presente na abertura da Mostra Internacional de Rendas de Bilros. ---  

- No dia 26 de julho, participou nas diversas iniciativas associadas à Mostra Internacional de 

Rendas de Bilros, felicitando todos os envolvidos. --------------------------------------------------------  

- No dia 26 de julho, participou na Festa Rural de Ferrel, felicitando a associação organizadora 
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pela iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

    

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 20 a 27 de julho do 

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

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

reuniões: 

- Na vistoria da empreitada de estrutura de madeira para proteção dunar nas praias do 

concelho; 

- Na reunião e deslocação com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia à Consolação para 

abordar assuntos relacionados com os espaços verdes desta localidade; 

- Na reunião com os encarregados de educação sobre os objetivos da equipa de natação para o 

próximo ano desportivo; 

- Na Cerimónia de abertura das Tasquinhas Rurais de Ferrel. Felicitar a organização deste 

evento e todos os envolvidos; 

- Na reunião com a ADAP sobre a manutenção do Campo de Futebol da Fonte Boa e dos seus 

balneários; 

- Deu conta da entrevista com José Candeias, da Antena 1, sobre a Mostra Internacional de 

Rendas de Bilros em Peniche; 

- Deu conta ainda da entrevista e reportagem sobre a Mostra Internacional de Rendas de Bilros, 

realizada pela RTP1, para o programa “Portugal em Direto”; 

- Apresentou o balanço da Mostra Internacional de Rendas de Bilros tendo sublinhado os 

seguintes aspetos:  

 - O êxito do evento traduzido na presença de 28 delegações estrangeiras (o maior evento 

de sempre), na apresentação de diversos produtos com Renda de Bilros de Peniche, entre os 

quais: ponchos; sapatos; Produtos de merchandising; projetos de arte urbana e ambiental; dois 

desfiles de moda; o concurso de rendas de bilros; a apresentação do livro de Ida Guilherme 

“Abraço Peniche”; a oficina de técnicas internacionais de rendas de bilros e os diversos 

momentos culturais.  

Das delegações internacionais obtivemos uma avaliação muito positiva e valorização da Mostra 

Internacional.  

O Vice-Presidente e duas rendilheiras de Peniche foram convidados a participar no dia 8 de 

setembro numa conferência sobre a Estratégia Municipal de Promoção e Valorização da Renda 

de Bilros de Peniche e os seus resultados. Esta iniciativa, a ter lugar na Expo Milão 2015 vai 

ser subordinada ao tema “Alimentar o Planeta - Energia para a Vida”. O Vice-Presidente 

recordou que tem só dois trabalhos executados para este grande evento mundial em exposição 

até outubro. 

O Vice-Presidente e responsável pela Mostra Internacional de Rendas de Bilros, agradeceu o 

esforço, a dedicação e o trabalho da equipa da CMP que trabalhou para o sucesso deste evento. 

Agradeceu ainda aos parceiros (Modatex, N’Estilus, ESAD, RUTZ, Maria João Rocha) e a todos 

os patrocinadores e apoiantes desta iniciativa.»  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se aos votos de felicitação dirigidos à associação organizadora da Festa Rural de 

Ferrel e ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes, pela organização do 

Festival de Folclore e ao grupo MH Hotéis. ----------------------------------------------------------------  

- Salientou a importância que tem para Peniche a Mostra Internacional de Rendas de Bilros e as 
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atividades associadas, bem como o envolvimento de todos os colaboradores do município. --------  

- Esteve presente na reunião promovida pela Adepe do Grupo de Ação Costeira do Oeste. --------  

- Deixou um voto de pesar, pelo falecimento do senhor Remígio, utilizador do Centro de 

Convívio Sénior de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Informou da realização de um almoço no Pinhal Municipal do Vale Grande, em Ferrel, no 

âmbito das comemorações do Dia Dos Avós. --------------------------------------------------------------     

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: ------------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção, uma vez mais, para a questão da concessão de um edifício pertença do 

município, no Molhe Leste, o Taskareia, uma vez que o contrato terminará em setembro. O 

senhor Presidente da Câmara disse ter estado a ver com a Dr.ª Isabel Guerra e que ainda no 

decorrer da semana iria tentar agendar uma reunião com os serviços jurídicos da Docapesca, uma 

vez que existem interpretações diferentes sobre o assunto. -----------------------------------------------    

- Relembrou também, o problema existente, relativamente aos parques de gás. O senhor 

Presidente da Câmara disse que esclareceria com o senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves. --------  

- Disse já ter tido conhecimento da intervenção que está a ser feita no lote de terreno, sito no 

gaveto formado pela Rua Tenente Valadim e pelo Largo 5 de Outubro, em Peniche, tendo 

chamado à atenção para as consequências que a intervenção poderá vir a ter durante o Inverno, 

nomeadamente quando chover. O senhor Presidente da Câmara disse julgar que do ponto de 

vista técnico, terá sido pensada uma forma de minimizar as consequências referidas na questão 

colocada pelo senhor vereador.  -------------------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção de que a colocação dos pilaretes no cruzamento da Avenida do Porto de 

Pesca com a Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, não foi uma boa solução, tendo na sua 

opinião complicado mais a situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que o 

que o que foi feito e colocado naquele espaço foi o que havia sido deliberado em reunião de 

câmara. Disse existir grande dificuldade em encontrar sinalização adequada que obrigue as 

pessoas a ir à rotunda para posteriormente virarem para a Rua Dr. Ernesto Moreira. Esclareceu 

que aquela intervenção poderá sofrer alguma melhoria e que iria verificar com os serviços o que 

se poderia fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------     

- Felicitou os proprietários do MH Hotel, pela inauguração e todas iniciativas associadas à 

Mostra Internacional de Rendas de Bilros. ------------------------------------------------------------------  

- Deu conta de uma iniciativa desenvolvida pelo Município da Alcobaça ao qual houve grande 

adesão, dando como exemplo para se ter em conta. O senhor Presidente da Câmara disse estar 

satisfeito com os eventos que se têm vindo a realizar em Peniche. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que a Mostra Internacional de Rendas de Bilros também trouxe muita gente a 

Peniche e valorizou o Município de Alcobaça pelas suas iniciativas.    --------------------------------  

- Disse não ter ficado esclarecido relativamente à tramitação das propostas de regulamento. Foi 

esclarecido pela senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, que 

compete à câmara municipal encaminhá-las para discussão pública. O senhor Presidente da 

Câmara disse que traria a reunião de câmara uma orientação de procedimentos que os serviços 

estavam a preparar. ---------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se ao voto de pesar proferido pela senhora Vereadora Clara Abrantes. -------------------  

- Associou-se às felicitações dirigidas à Mostra Internacional de Rendas de Bilros, 

designadamente a todas as atividades diretas ou indiretas que tiveram a ver com a iniciativa. -----   

- Deu relevância à apresentação do livro de Ida Guilherme, onde não pode estar presente. ---------  

- Associou-se também às felicitações apresentadas, relativamente à Festa Rural de Ferrel e à 

inauguração do novo hotel, MH Hotel. ----------------------------------------------------------------------   
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- Disse que gostaria de ver esclarecidas algumas questões, designadamente e relativamente a um 

pedido de apoio para aquisição de instrumentos, efetuado pela Banda Filarmónica de Serra D’El-

Rei, a uma reclamação efetuada pelo munícipe Carlos Cecílio, à quantidade de equipamentos de 

deposição de RSU existente na Urbanização das Romeiras, na Coimbrã e à impossibilidade de 

utilização de uma rua, que já se encontra concluída, na mesma urbanização. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes esclareceu que existe um ofício onde esse apoio é solicitado e que o 

mesmo está a ser tratado para posterior deliberação. O senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento que o assunto relativo à reclamação do senhor Carlos Cecílio se encontrava na 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e que iria verificar o ponto de situação. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara esclareceu que teriam de ser verificadas ambas as situações 

relativas à urbanização das Romeiras, na Coimbrã.    -----------------------------------------------------  

    

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se a todos os votos anteriormente apresentados, salientando a Mostra Internacional de 

Rendas de Bilros e todos os recursos que estiveram afetos ao evento. ----------------------------------   

- Referiu a questão da falta de iluminação à entrada da cidade. O senhor Presidente da Câmara 

disse que iria ser solicitado ao Departamento de Energia e Ambiente uma informação sobre o 

ponto de situação do processo de cada um dos postes de iluminação e a sua substituição.  ---------  

- Chamou à atenção para o espaço que surgiu com a demolição de um edifício na Rua Latino 

Coelho, o qual se encontra pouco iluminado. O senhor Presidente da Câmara disse julgar que a 

situação será transitória uma vez que estará pensado para aquele espaço um processo de 

construção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------     

- Questionou, novamente, relativamente ao ponto de situação da questão da Ribeira do Poço. O 

senhor Presidente da Câmara disse que iria esclarecer o assunto com o senhor arquiteto Ribeiro 

Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se já havia alguma decisão relativamente ao apoio financeiro solicitado para o 

Festival Paroquial da Canção Cristã, uma vez que só foi deliberado o que dizia respeito ao apoio 

logístico. A senhora Vereadora Clara Abrantes informou que o assunto integrava o ponto 33 da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Solicitou o ponto de situação, relativamente à esplanada do Pinguim, na Avenida do Mar, em 

Peniche. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que os serviços estão a analisar o que é 

admissível para aquele espaço, para ser presente a proposta em reunião de câmara. -----------------  

- Solicitou, uma vez mais, que seja presente a reunião de câmara, a questão do trânsito na Rua de 

Malaca, em Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente ao novo agendamento da reunião com a Associação Arméria. O 

senhor Presidente da Câmara disse que iria tentar agendar para o dia 31 de agosto. ---------------  

- Perguntou se a escritura da Casa dos Valas já havia sido concretizada. O senhor Presidente da 

Câmara disse que a escritura já havia sido efetuada e que isso já havia sido comunicado à 

câmara e à assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente ao ponto de situação do processo de avaliação do imóvel que a 

câmara mostrou interesse em adquirir, junto ao Hospital de Peniche. O senhor Presidente da 

Câmara esclareceu que, em conjunto com o senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, andava a tentar 

retirar um conjunto de atribuições à senhora Engenheira Florinda, para que os processos possam 

ter um tratamento mais céleres.  ------------------------------------------------------------------------------      

- Disse aguardar ver em reunião de câmara, a fundamentação da autorização dada a visitantes, 

trazidos pelo Partido Comunista Português, de entrarem no Museu de Peniche, sem que lhes 

fosse cobrada a entrada. O senhor Presidente da Câmara encarregou a senhora Diretora do 
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Departamento Administrativo e Financeiro, fazer o ponto de situação para futura abordagem do 

assunto em reunião de câmara. --------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente ao que se poderia fazer para minimizar ou resolver a questão dos 

odores na Praia do Molhe Leste. O senhor Presidente da Câmara solicitou que os serviços do 

Departamento Administrativo e Financeiro oficiem o gabinete do senhor Ministro do Ambiente 

relembrando que aquando da sua visita a Peniche havia encaminhado o assunto para a senhora 

Vice-Presidente da APA e que até ao momento não obtivemos qualquer resposta.  ------------------  

- Relembrou que as propostas do PSD, sobre a reformulação da sinalética do concelho de 

Peniche, sobre os benefícios a conceder à corporação da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, na utilização da Piscina Municipal e sobre a comunidade cigana, não 

tiveram qualquer deliberação, tendo ficado o compromisso de serem novamente presentes, a 

reunião de câmara. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da 

Câmara e à senhora Vereadora Clara Abrantes que em conjunto fizessem uma informação 

relativamente ao ponto de situação da utilização das piscinas municipais e da comportabilidade 

que estas possuem para mais utilizações. Relativamente à comunidade cigana o senhor 

Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes que apresentasse uma 

informação com o ponto de situação sobre a matéria. Em relação à proposta da reformulação da 

sinalética o senhor Presidente da Câmara disse que iria esclarecer com o senhor arquiteto 

Ribeiro Gonçalves o assunto.----------------------------------------------------------------------------------   

- Disse que a câmara municipal deveria ter tido conhecimento das solicitações de documentos 

efetuadas por uma sociedade de advogados, relativamente à questão da transmissão do direito de 

superfície do lote de terreno para a construção da loja da Rip Curl, e que se sentia enganada 

relativamente ao teor do contrato. O senhor Presidente da Câmara propôs que a senhora 

Vereadora fizesse chegar os pedidos de esclarecimento sob a forma escrita, dada a natureza do 

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

 

 

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) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de alterações efetuadas num edifício, 

destinado a garagem e arrecadação, sito na Rua Principal, no Casal Moinho – Maria Amélia 

Brilhante Figueiras de Sousa: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1011/2015: 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, por maioria, com duas 

abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Socialista, e cinco votos a favor, dos restantes 

membros da Câmara Municipal, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada 

verbalmente, para emissão de parecer desfavorável ao pedido de informação prévia apresentado 

por Maria Amélia Brilhante Figueiras de Sousa, em 22 de julho e 2013, sobre a viabilidade de 

legalização de alterações efetuadas num edifício, destinado a garagem e arrecadação, sito na Rua 

Principal, no Casal Moinho, por a implantação do edifício não respeitar os alinhamentos 

aprovados para o local. (DPGU R700/13) -------------------------------------------------------------------  

 

2) Alteração da cor da fachada de um edifício, destinado a habitação, sito na Rua da Saudade, 
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em Peniche – Eduardo Júlio dos Santos Alves: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1012/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Na sequência da apreciação do pedido de alteração de cor da fachada de um edifício sito na 

Rua da Saudade, n.º 55, em Peniche, apresentado pelo senhor Eduardo Júlio dos Santos Alves, 

no dia 1 de junho de 2015, e ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro (RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: Aprovar e deferir 

o pedido de alteração de cor da fachada do edifício, tendo em conta o parecer do chefe da 

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 20 de julho de 2015 e parecer da 

Direcção-Geral do Património e Cultura, datado de 9 de julho de 2015.» (Doc.396 DPGU 

R397/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Alteração aos projetos iniciais da rede de distribuição de gás, no decurso da obra de 

construção de um edifício, destinado a empreendimento turístico, sito na Avenida Monsenhor 

Bastos, em Peniche – Marteleira Hotelaria, L.da: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1013/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Na sequência da apreciação do pedido de licenciamento de alterações no decurso da obra – 

alterações aos projetos iniciais da rede de distribuição de gás associada a reservatório de GPL 

e de reservatório de GPL, apresentado pela empresa Marteleira Hotelaria, L.da, no dia 3 de 

julho de 2015, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei 

n.º 267/2002, de 26 de novembro, com a atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 

de outubro, propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: Autorizar a execução da 

alteração à rede de distribuição de gás, ligada a um reservatório de GPL de 4,48m³, nas 

condições da informação prestada pela Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada 

de 22 de julho de 2015.» (Doc.397 DPGU 123/14) --------------------------------------------------------  

 

4) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua Mato 

das Eiras, em Coimbrã – Maria de Fátima Faustino Rainha Dias: -----------------------------------  
Deliberação n.º 1014/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Na sequência da apreciação do projeto de arquitetura, referente ao pedido de licenciamento 

para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua Mato das Eiras, n.º 6, no lugar 

de Coimbrã, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado pela senhora Maria de Fátima 

Faustino Rainha Dias, no dia 4 de maio de 2015, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), propõe-se à 

Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: Proceder-se à audiência prévia do interessado, 

nos termos artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de 

indeferimento do pedido ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por violar normas legais e regulamentares 

aplicáveis, conforme descrito nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datados de 8 de junho e de 14 de julho de 2015.» (Doc.398 DPGU 53/15) ----------------  
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5) Construção de um edifício, destinado a arrecadação agrícola, e muros de vedação, na Rua 

Maria da Piedade, nos Casais de São Bernardino – David John Sutton: ----------------------------  
Deliberação n.º 1015/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que se proceda à audiência prévia 

de David John Sutton, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento de obras 

que apresentou para construção de um edifício, destinado a arrecadação agrícola, e muros de 

vedação, na Rua Maria da Piedade, nos Casais de São Bernardino, por afetar manifestamente a 

adequada inserção no local e na sua envolvente, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. (DPGU 54/15) -------------------  

 

6) Construção de um edifício destinado a armazém de apoio agrícola, na Rua de Santo Antão, 

em Bufarda – Nuno Filipe Mateus Rosa: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1016/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Na sequência da apreciação do projeto de arquitetura, referente ao pedido de licenciamento 

para construção de armazém destinado a apoio agrícola a implantar no prédio urbano, sito na 

Rua de Santo Antão, n.º 5, na localidade de Bufarda, freguesia de Atouguia da Baleia, 

apresentado pelo senhor Nuno Filipe Mateus Rosa, no dia 19 de Junho de 2015, e ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual 

redação (RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: Aprovar o projeto 

de arquitetura referente ao pedido de licenciamento para construção de armazém destinado a 

apoio agrícola, nas condições dos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

datados de 3 e 17 de julho de 2015. Os projetos de especialidade devem ser entregues no prazo 

de 6 meses, nos termos de n.º 4 do artigo 20.º do RJUE.» ------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística que alerte o requerente para a obrigação legal de não dar outro uso ao edifício além 

daquele para que o mesmo foi licenciado. (Doc. 399 DPGU 64/15) ------------------------------------  

 

7) Legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação, sito na Rua do 

Regato, em Ferrel, e de anexos construídos no logradouro do mesmo prédio – Luís Filipe 

Pereira Santos: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1017/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Na sequência da apreciação do projeto de arquitetura, referente ao pedido de licenciamento 

para legalização do 1.º andar e dos anexos no logradouro do edifício sito na Rua do Regato, n.º 

3, no lugar e freguesia de Ferrel, apresentado pelo senhor Luís Filipe Pereira Santos, no dia 7 

de Junho de 2015, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que 

seja deliberado: Aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento para 

legalização do 1.º andar e anexos no logradouro do edifício, nas condições dos pareceres da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datados de 13 e 20 de julho de 2015. Os projetos 

de especialidade devem ser entregues no prazo de 6 meses, nos termos de n.º 4 do artigo 20.º do 

RJUE.» (Doc. 400 DPGU 70/15) -----------------------------------------------------------------------------  
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8) Plano de Urbanização do Vale do Grou: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1018/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que a CCDR-LVT faça o acompanhamento do Plano de 

Urbanização do Vale do Grou. --------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Receção provisória da empreitada “Construção de Estruturas de Madeira para Proteção 

Costeira no Concelho de Peniche” – Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, S.A.: ----------  
Deliberação n.º 1019/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no artigo 395º do decreto-lei 18/2008, de 29 de Janeiro de 2008, que 

aprova o Código dos Contratos Públicos, anexa-se Auto de Vistoria para efeitos de Receção 

Provisória. Parece de homologar o presente auto, receber e empreitada provisoriamente.» (Doc. 

401 NIPG 11061/15) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Obras de Recuperação do 

Fosso das Muralhas de Peniche” – Etermar - Engenharia e Construção, S.A.:--------------------  
Deliberação n.º 1020/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 4 do artigo 4º do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de Agosto, anexa-

se auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução prestada. Parece de liberar a 

caução prestada, nos termos do previsto no n.º 2 do Artigo 3º, do Decreto-Lei 190/2012, 

conforme auto de vistoria.» (Doc.402 NIPG 9304/15) ----------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

11) Ocupação de espaço público para a realização de feira anual, na vila da Serra d’El-Rei – 

Freguesia de Serra d’El-Rei: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1021/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/05, de 24 de março, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 24 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado 

pela Freguesia de Serra d'El-Rei, em 9 de julho de 2015, para a realização de uma feira, em 

espaço público, na vila da Serra d'El-Rei, no dia 4 de agosto de 2015. (NIPG 10380/15) -----------  

 

TRÂNSITO: 

 

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

colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua do Sol, em Peniche – Maria Ivone 

Fernandes Rente Coelho: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1022/2015: 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 12 de setembro, e nos n.os 1 e 2 do artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente 

da Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao 

livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto nos n.º 1 e 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e sinalização 

rodoviária, correspondente, de acordo com os artigos 34.º e 46.º, do Regulamento de 
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Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, de 1 de outubro, na sua 

atual redação, e Ponto 7 da secção 2.8.2 das Normas Técnicas para melhoria de acessibilidades 

das pessoas com mobilidade condicionada, aprovadas pelo Decreto-Lei 163/2006, de 8 de 

Agosto, na Rua do Sol n.º 12. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para 

apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» (Doc.403 NIPG 11063/15) --------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

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

colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua do Sol, em Peniche, por administração 

direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1023/2015: 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, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara para que os serviços municipais realizem por administração direta as obras necessárias 

para a marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua do Sol, em Peniche, para execução da 

deliberação n.º 1022/2015, tomada na presente reunião. (NIPG 11063/15) ----------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

14) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1024/2015: O processo do quadro de apoio comunitário Portugal 2020 foi 

retirado da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Modelo de gestão e controlo de visitação e capacidade de carga humana da Reserva 

Natural das Berlengas – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas: ------------------  
Deliberação n.º 1025/2015: O pedido de parecer sobre o modelo de gestão e controlo de 

visitação e capacidade de carga humana da Reserva Natural das Berlengas, apresentado pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 

7760/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

16) Regulamento municipal de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 

de prestação de serviços no concelho de Peniche: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1026/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º1 do artigo 33.º 

do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar os 

regulamentos internos. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 63/2015 da 

DDAF de 24 de julho de 2015, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 

artigo 79.º do RJACSR, do n.º 1 do artigo 98.º do CPA e no âmbito da competência prevista na 

alínea k) do n.º1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1 – Dar início ao procedimento de elaboração do regulamento municipal de horário de 
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funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços no concelho de 

Peniche; 

2 – Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara 

Municipal, identificando devidamente o requerente e o procedimento, no prazo de 10 dias úteis, 

a contar da data da publicação do início do procedimento no site do Município de Peniche; 

3 – Que se proceda à publicação no site do Município de Peniche do início do procedimento, 

nos moldes previsto no artigo 98.º do CPA.» ---------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, 

para que lhe seja delegada a competência de direção do procedimento. (Doc.404 NIPG 

112018/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Regulamento municipal da atividade de comércio a retalho não sedentária e da atividade 

de restauração ou de bebidas não sedentária no concelho de Peniche: ------------------------------  
Deliberação n.º 1027/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º1 do artigo 33.º 

do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar os 

regulamentos internos. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 64/2015 da 

DDAF de 24 de julho de 2015, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 

artigo 79.º do RJACSR, do n.º 1 do artigo 98.º do CPA e no âmbito da competência prevista na 

alínea k) do n.º1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  

1 – Dar início ao procedimento de elaboração do regulamento municipal da atividade de 

comércio a retalho não sedentária e da atividade de restauração ou de bebidas não sedentária 

no concelho de Peniche; 

2 – Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara 

Municipal, identificando devidamente o requerente e o procedimento, no prazo de 10 dias úteis, 

a contar da data da publicação do início do procedimento no site do Município de Peniche; 

3 – Que se proceda à publicação no site do Município de Peniche do início do procedimento, 

nos moldes previsto no artigo 98.º do CPA.» ---------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, 

para que seja delegada a competência de direção do procedimento no senhor Vice-Presidente da 

Câmara, Jorge Amador. (Doc.405 NIPG 112019/15) -----------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

18) Parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação do serviço de 

auditoria externa das contas do município para o exercício de 2015 – Pelouro das Finanças: --  
Deliberação n.º 1028/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que compete à Câmara Municipal emitir parecer prévio vinculativo para a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, independentemente da natureza e 

da contraparte, designadamente no que respeita a contratos de aquisição de serviços cujo objeto 
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seja a consultadoria técnica, conforme previsto no n.º 5 conjugado com o n.º 12 ambos do artigo 

75.º da lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2015. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 60/2015 da 

DDAF de 22 de julho de 2015. 

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer favorável à renovação do contrato de 

prestação do serviço de Auditoria Externa das Contas do Município, do exercício de 2015.» 

(Doc.406) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de docência para o 

Estúdio Municipal de Dança – Pelouro da Cultura: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1029/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que compete à Câmara Municipal emitir parecer prévio vinculativo para a 

celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, independentemente da natureza e 

da contraparte, designadamente no que respeita a contratos de aquisição de serviços cujo objeto 

seja a prestação de serviços na modalidade de tarefa ou avença, conforme previsto no n.º 5 

conjugado com o n.º 12 ambos do artigo 75.º da lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, Lei do 

Orçamento do Estado para 2015. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 58/2015 da 

DDAF de 21 de julho de 2015. 

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer favorável à contratação do serviço de 

docência para o Estúdio Municipal de Dança.» (Doc.407) ----------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

20) Candidatura ao Regime Europeu de Fruta Escolar – Pelouro da Educação: -----------------  
Deliberação n.º 1030/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para que a Câmara Municipal autorize o Município a 

apresentar uma candidatura ao Regime Europeu de Fruta Escolar para o ano letivo 2015-2016, 

nos termos da informação do Gabinete de Apoio à Vereação, datada de 21 de julho de 2015, que 

aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.408 

NIPG 10990/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

21) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1031/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, para que a Câmara Municipal autorize a emissão de senhas de 

cobrança para o Mercado Municipal, nos termos da informação do Departamento Administrativo 

e Financeiro, datada de 23 de julho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.409 NIPG 11154/15) --------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

22) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Ferrel: --  
Deliberação n.º 1032/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 27.07.2015 * Livro 106 * Fl.504 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DDAF, 61/2015, de 22 de julho de 2015, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 1043,30€ à Freguesia de Ferrel, 

para comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção de equipamentos 

afetos ao exercício das competências delegadas, realizada em 2015, nos termos da 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 Ferrel, em 2 de maio de 2014.» (Doc.410 NIPG 

5024/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Ferrel: --  
Deliberação n.º 1033/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DDAF, 59/2015, de 22 de julho de 2015, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 630,08€ à Freguesia de Ferrel, 

para comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção de equipamentos 

afetos ao exercício das competências delegadas, realizada em 2014, nos termos da 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 Ferrel, em 2 de maio de 2014.» (Doc.411 NIPG 

5026/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia da Serra 

d’El-Rei: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1034/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DDAF, 56/2015, de 21 de julho de 2015, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 150,55€ à Freguesia da Serra D´El 

Rei, para comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção de um 

equipamento afeto ao exercício das competências delegadas, realizada em 2015, nos termos da 

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 da Serra D´El Rei, em 2 de maio de 

2014.» (Doc.412 NIPG 9947/15) -----------------------------------------------------------------------------  

 

25) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Peniche:  
Deliberação n.º 1035/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DDAF, 53/2015, de 20 de julho de 2015, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 376,41€ à Freguesia de Peniche, 

para comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção dos equipamentos 

afetos ao exercício das competências delegadas, realizadas em 2015, nos termos da 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 Peniche, em 2 de maio de 2014.» (Doc.413 

NIPG 11146/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Atouguia 

da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1036/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 
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Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DDAF, 54/2015, de 21 de julho de 2015, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 8 763,51€ à Freguesia de Atouguia 

da Baleia, para comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção dos 

equipamentos afetos ao exercício das competências delegadas, realizadas em 2014, nos termos 

da 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 Atouguia da Baleia, em 2 de maio de 

2014.» (Doc.414 NIPG 4199/15) -----------------------------------------------------------------------------  

 

27) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências 

delegadas – Freguesia da Serra d’El-Rei: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1037/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação da DDAF, 57/2015, de 21 de julho de 2015, que se anexa, 

proponho, nos termos do n.º 6 do artigo 5.º do Contrato de Execução de Competências 

Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia da Serra 

D´El Rei, em 2 de maio de 2014, que a Câmara Municipal autorize a substituição da 

trabalhadora Rosinda Maria da Silva Campos pelo trabalhador Rui Alberto Garcia Estêvão, 

com efeitos desde o dia 17.06.2015, e aprove a seguinte lista de pessoal a constar no Anexo I – 

versão 03 a que se refe o artigo 5.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas: Elsa 

Maria Leal Monteiro, Carlos Manuel Santos Rodrigues, Rodrigo Manuel Ferreira Marques e 

Rui Alberto Garcia Estêvão.» (Doc.415 NIPG 9175/15) -------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

28) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Piedade, 

e de arraial ao ar livre, na vila da Serra d’El-Rei – Serrana - Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1038/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Serrana - 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, em 7 de julho de 2015, para licenciamento de 

festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Piedade, e de arraial ao ar livre, a 

realizar na vila da Serra d’El-Rei, de 20 a 23 de agosto de 2015. (NIPG 10155/15) -----------------  

 

29) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo António, e de arraial 

ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural Desportiva de Bôlhos: ----------------  
Deliberação n.º 1039/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Associação Cultural 

Desportiva de Bôlhos, em 7 de julho de 2015, para licenciamento de festa religiosa com 

procissão, em honra de Santo António, e de arraial ao ar livre, a realizar na localidade de Bôlhos, 

de 31 de julho a 3 de agosto de 2015. (NIPG 10154/15) --------------------------------------------------  

 

30) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche: ---------------  
Deliberação n.º 1040/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, em 14 de julho de 2015, para licenciamento 
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de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a realizar na 

cidade de Peniche, de 1 a 5 de agosto de 2015. (NIPG 6026/15) ----------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

31) Doação de material de construção a aplicar na Quinta das Palmeiras e Rua da Saudade – 

Freguesia de Ferrel: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1041/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto alínea o) do n,º1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, de 12 de Setembro, anexa-se informação do Departamento de Obras 

Municipais, com a estimativa de custos para cedência de 6 grelhas sumidoras solicitadas pela 

Junta de Freguesia de Ferrel. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para 

apreciação e autorização, conforme informação do Departamento de Obras Municipais.» 

(Doc.416 NIPG 9483/15) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Apoio para a realização do 17.º Encontro Nacional Motard de Peniche – Associação de 

Motociclismo de Peniche: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1042/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 23 de julho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para que o Município, dentro das suas 

disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico solicitado pela Associação de 

Motociclismo de Peniche, em 8 de julho de 2015, para a realização do 17.º Encontro Nacional 

Motard de Peniche, de 11 a 13 de setembro de 2015. (Doc.417 NIPG 10307/15) --------------------  

 

33) Apoio para a realização do VIII Festival Paroquial da Canção Cristã – Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1043/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 23 de julho de 2015, para concessão de um subsídio, no 

valor de 150,00 euros, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, 

para apoio à realização do VIII Festival Paroquial da Canção Cristã, que teve lugar em Peniche, 

no dia 6 de junho de 2015. (NIPG 4258/15) ----------------------------------------------------------------  

 

34) Apoio para a realização de festa anual de verão – União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1044/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 23 de julho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para que o Município, dentro das suas 

disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico solicitado pela União Desportiva e Cultural 

de São Bernardino, em 20 de julho de 2015, para apoio à realização de festa anual de verão, de 

dias 14 a 16 de agosto de 2015. (Doc.418 NIPG 10945/15) ----------------------------------------------  

 

35) Apoio para a realização dos festejos de verão – União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1045/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 
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1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 23 de julho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para que o Município, dentro das suas 

disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico solicitado pela União Desportiva e Cultural 

de São Bernardino, em 20 de julho de 2015, para apoio à realização dos festejos de verão, de dias 

14 a 16 de agosto de 2015, e isenção de taxas. (Doc.419 NIPG 10945/15) ----------------------------  

 

36) Apoio para a realização de diversas atividades de tempos livres de verão – Associação 

Juvenil de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1046/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 23 de julho de 2015, para concessão de um subsídio à 

Associação Juvenil de Peniche, de valor igual ao do montante correspondente à totalidade do 

encargo a satisfazer pela utilização de um autocarro municipal, nos dias 12 de agosto e 4 de 

setembro de 2015, e isenção do pagamento dos valores devidos pela utilização de equipamentos 

municipais, para apoio à realização de diversas atividades de tempos livres de verão. (NIPG 

11134/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

37) Apoio nas obras de restauro no talhão da liga dos combatentes – Liga dos Combatentes – 

Núcleo de Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1047/2015: O pedido de apoio para a realização de obras de restauro no talhão 

da liga dos combatentes, apresentado pelo Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes, foi 

retirado da ordem do dia. (NIPG 11108/15) ----------------------------------------------------------------  

 

38) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa 

Senhora da Piedade, e de arraial ao ar livre, na localidade de Serra d’El-Rei – Serrana - 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa:------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1048/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 24 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado 

pela Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, em 7 de julho de 2015, para isenção 

do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa 

Senhora da Piedade, e de arraial ao ar livre, a realizar na vila da Serra d’El-Rei, de 20 a 23 de 

agosto de 2015. (NIPG 10155/15) ----------------------------------------------------------------------------  

 

39) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo 

António, e de arraial ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural Desportiva de 

Bôlhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1049/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 24 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado 

pela Associação Cultural Desportiva de Bôlhos, em 7 de julho de 2015, para isenção do 

pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo 

António, e de arraial ao ar livre, a realizar na localidade de Bôlhos, de 31 de julho a 3 de agosto 

de 2015. (NIPG 10154/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

40) Apoio para a realização do 4.º Torneio Aberto de Petanca – Casa do Benfica de Peniche: -  
Deliberação n.º 1050/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 
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Vice-Presidente da Câmara, datada de 21 de julho de 2015, para concessão de um subsídio, no 

valor de 50,00 euros, à Casa do Benfica de Peniche, para apoio à realização do 4.º Torneio 

Aberto de Petanca, e ratificação do despacho que autorizou a dispensa de apoio logístico ao 

referido torneio. (NIPG 11007/15) ---------------------------------------------------------------------------  

 

41) Apoio para a realização da semana Tanto Mar 2015 – Pelouro da Cultura: ------------------  
Deliberação n.º 1051/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 20 de julho de 2015, para que o Município dispense o apoio 

descrito na informação n.º 49/15, datada de 7 de julho de 2015, do Departamento Administrativo 

e Financeiro (Setor de Cultura) que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas, para apoio à realização da Semana Tanto Mar 2015, de 31 de agosto 

a 5 de setembro de 2015. (Doc.420 NIPG 10289/15) ------------------------------------------------------  

 

42) Isenção de taxas pela utilização das instalações da escola primária de Geraldes para a 

realização de noite nacional de folclore – Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura 

de Geraldes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1052/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 20 de julho de 2015, para isentar o Centro de Solidariedade 

Social Convívio e Cultura de Geraldes do pagamento dos valores devidos pela utilização de 

equipamentos municipais, para apoio à realização de noite nacional de folclore. (NIPG 

10968/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

43) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1053/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para concessão de um subsídio, no valor de 6582,47 euros 

(não inclui o pagamento das assinaturas de telefones no valor de 3516,24 euros/ano), ao 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado ao pagamento de expediente e 

limpeza, para o ano letivo de 2015/2016, a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, 

janeiro e abril. (NIPG 10984/15) -----------------------------------------------------------------------------  

 

44) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de 

Escolas de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1054/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para concessão de um subsídio, no valor de 3778,06 euros 

(inclui o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento de Escolas de Peniche, 

destinado ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano letivo de 2015/2016, 

a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG 10984/15) -----------------  

 

45) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de 

Escolas D. Luís de Ataíde: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1055/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para concessão de um subsídio, no valor de 6679,46 euros 

(inclui o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

destinado ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano letivo de 2015/2016, 

a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG 10984/15) -----------------  
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46) Apoio para a realização de atividade de responsabilidade social designada por O IPLeiria 

e a cidade juntos pela inclusão 2015 – Instituto Politécnico de Leiria: -------------------------------  
Deliberação n.º 1056/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, apresentada verbalmente, para que o Município conceda apoio para a 

realização de atividade de responsabilidade social designada por O IPLeiria e a cidade juntos 

pela inclusão 2015, organizado pelo Instituto Politécnico de Leiria. (NIPG 9786/15) ---------------  

 

47) Apoio para a realização de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da 

Boa Viagem – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche: ---------  
Deliberação n.º 1057/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, datada de 16 de julho de 2015, para que o Município, dentro das 

suas disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico descrito na informação do Gabinete 

de Apoio à Vereação, datada de 22 de julho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, incluindo isenção do pagamento de taxas, para 

apoio à realização de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, 

organizada pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche. (Doc.421 

NIPG 6026/15) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIA DO MUNICÍPIO: 

 

48) Atribuição de medalha de mérito municipal de desporto, cunhada em prata dourada: ------  
Deliberação n.º 1058/2015: Deliberado, por votação secreta, atribuir uma medalha de mérito 

municipal de desporto, cunhada em prata dourada, a Francisco Santos. --------------------------------  

 

49) Atribuição de medalha de mérito municipal de benemerência, cunhada em prata dourada:  
Deliberação n.º 1059/2015: Deliberado, por votação secreta, atribuir uma medalha de mérito 

municipal de benemerência, cunhada em prata dourada, a Francisco Domingos. ---------------------  

 

50) Programa: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1060/2015: Deliberado aprovar o programa para o Dia do Município e os 

reconhecimentos a efetuar no mesmo dia, conforme proposto pelo senhor Presidente da Câmara 

em documento que aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas. 

(Doc.421) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1061/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para alteração das datas das duas reuniões ordinárias da 

Câmara Municipal de Peniche a realizar durante o mês de agosto, determinadas pela deliberação 

n.º 1314/2014, tomada pela Câmara Municipal, em 15 de dezembro de 2014, não se realizando 

as reuniões previstas para os dias 10 e 24 de agosto e realizando-se, em sua substituições, 

reuniões ordinárias, com caráter público, nos dias 17 e 31 de agosto, segundas-feiras, com início 

pelas catorze horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1062/2015: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 
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minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de 

essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo 

um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que 

eu,                                                      , Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada 

no dia 17 de agosto, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 


