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ATA N.º 35/2015 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2015 

 

Aos seis dias do mês de agosto 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, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das 

obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no Ninho do Corvo, em Ferrel – 

Construcouto – Construção Civil, L.da; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Reposição da legalidade das obras efetuadas sem licença no Lote 1, Bloco 3, 

sito na Rua do Viola, em Consolação, onde se encontra instalado o estabelecimento comercial 

denominado Restaurante Cabem Todos; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Estaleiro e trabalhos de demolição – South Atlantic Capital, S.A.;---------------  

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

 ------------------- 4) Circulação e estacionamento de veículos na Rua de Malaca, em Peniche – 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Implantação de passagens para peões e colocação da respetiva sinalização 

rodoviária, na Rua General Humberto Delgado, em Peniche – Freguesia de Peniche; ---------------  

 ------------------- 6) Sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em Peniche – Freguesia 

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

 ------------------- 7) Sinalização de trânsito na Rua Luís Correia Peixoto, em Peniche – Freguesia 

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

 ------------------- 8) Alargamento da área de saída de uma garagem, sita na Rua Dr. João Matos 

Bilhau, em Peniche – João Maia Ribeiro; -------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 9) Marcação de passagens para peões e colocação da respetiva sinalização 

rodoviária, na Rua General Humberto Delgado, em Peniche, por administração direta – 

Departamento de Obras Municipais; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Colocação de sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em 

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

 ------------------- 11) Colocação de sinalização de trânsito na Rua Luís Correia Peixoto, em 

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

 ------------------- 12) Alargamento da área de saída de uma garagem, sita na Rua Dr. João Matos 

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

 ------------------- 13) Melhoria das condições de acessibilidade, na Rua António da Conceição 

Bento, em Peniche, por administração direta – Clirape – Clinica Radiológica de Peniche; ---------  

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

 ------------------- 14) Normas para a Gala da Juventude do Concelho de Peniche; --------------------  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 15) Primeira Gala da Juventude do Concelho de Peniche; ---------------------------  

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

 ------------------- 16) Portugal 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU);---- 

 ------------------- 17) Portugal 2020 - Outros assuntos; ----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – 

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

 ------------------- 19) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – 

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

 ------------------- 20) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – 

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

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

 ------------------- 21) Parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços na área 

administrativa – Departamento Administrativo e Financeiro; --------------------------------------------  

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

 ------------------- 22) Licenciamento de campanha de rua, nos estacionamentos das praias do 

Baleal e da Gamboa – Tequilha, L.da; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Ocupação de espaço privado para o exercício de atividade de restauração ou 

de bebidas não sedentária – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; ----  

 ------------------- 24) Ocupação de espaço público para a realização da Semana de Prevenção, 

Rastreio e Literacia sobre Hepatites Virais – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL;-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Licenciamento de um evento de “Karaoke” – Freguesia de Peniche;---------- 

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

da Conceição, no lugar de Geraldes – Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo 

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

 ------------------- 27) Licenciamento do evento Peniche Moda - Associação Juvenil de Peniche;--- 

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

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

honra de Nossa Senhora da Conceição, no lugar de Geraldes – Fábrica da Igreja Paroquial de 

Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia;-------------- -----------------------------------------  

 ------------------- 29) Apoio para a realização do evento Peniche Moda - Associação Juvenil de 

Peniche;------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Apoio à realização de um torneio de futebol de praia – Centro de Atividades 

Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Apoio à realização do 29.º Festival de Folclore – Rancho Folclórico Os 

Camponeses da Beira-Mar; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público para a realização da 

Semana de Prevenção, Rastreio e Literacia sobre Hepatites Virais – Acompanha - Cooperativa 

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

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

 ------------------- 33) Ressarcimento por danos – Wilson de Carvalho. ---------------------------------  

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

 

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezasseis horas e quarenta e cinco, 
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encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---  

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Margarida Gonçalves e Pedro Ferreira, Chefe 

do Gabinete de Apoio à Presidência, Técnica Superior Jurista e Assistente Técnico do 

Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, José Ribeiro 

Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e 

votação dos pontos 1 a 4 e 16 da ordem do dia e Alexandra Tormenta, Técnica Superior de 

Urbanismo da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, David Gonçalves, Técnico 

Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Professor Doutor 

Jorge Carvalho, da empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da, Henrique Bertino, 

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche e Ana Maria membro da Junta de Freguesia de 

Peniche, durante a apreciação e votação do ponto 16 da ordem do dia. --------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Luís Lourenço 

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: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 29, 30, 31, 32 e 33/2015, das reuniões 

camarárias realizadas nos passados dias 29 de junho, 6, 8, 13 e 20 de julho, tendo sido 

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

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

 

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) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de 

urbanização de uma operação de loteamento, sita no Ninho do Corvo, em Ferrel – 

Construcouto – Construção Civil, L.da: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1063/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 4 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia 

em pasta anexa ao livro de atas, para nomeação dos senhores engenheiros Nuno Carvalho, 

Guilherme Pereira, Herménia Coelho e Tânia Silva, para constituírem a comissão de vistoria 

para efeitos de receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita 

no Ninho do Corvo, em Ferrel. (Doc.422 NIPG 11441/15) ----------------------------------------------  
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2) Reposição da legalidade das obras efetuadas sem licença no Lote 1, Bloco 3, sito na Rua do 

Viola, em Consolação, onde se encontra instalado o estabelecimento comercial denominado 

Restaurante Cabem Todos: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1064/2015: A Câmara Municipal concordou com as orientações descritas na 

informação do chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 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, 

tendo sido deliberado estabelecer o prazo de noventa dias para a realização dos trabalhos de 

reposição descritos na mesma informação. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente 

na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.423 NIPG 1215/13) -------  

 

 

3) Estaleiro e trabalhos de demolição – South Atlantic Capital, S.A.: --------------------------------  
Deliberação n.º 1065/2015: 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 4 de agosto 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 para montagem de estaleiro e 

demolição parcial, com vista à preparação do início da obra de reabilitação de unidade 

industrial (antiga conserveira Sardinal), sita na Estrada Marginal Norte, no Lugar do Abalo, em 

Peniche, apresentado pela empresa South Atlantic Capital, S.A., no dia 4 de agosto de 2015e 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 pedido de licenciamento para montagem de estaleiro e demolição parcial, nas condições dos 

pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datados de 5 de agosto de 2015 e 

nas condições que vierem a ser impostas pela Exma. Câmara Municipal.» (Doc.424 DPGU 

86/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

TRÂNSITO: 

 

4) Circulação e estacionamento de veículos na Rua de Malaca, em Peniche – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1066/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, de se retirar da ordem do dia o projeto de circulação e estacionamento 

de veículos na Rua de Malaca, em Peniche. ----------------------------------------------------------------  

 

5) Implantação de passagens para peões e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na 

Rua General Humberto Delgado, em Peniche – Freguesia de Peniche: -----------------------------  
Deliberação n.º 1067/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida 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 implantação de passagens de peões e sinalização rodoviária, 

correspondente, de acordo com os artigos 19.º, 34.º e 61.º, do Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, na Rua General Humberto Delgado, Peniche. Parece de apresentar a proposta à 

Câmara Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar 

pelos Serviços Municipais.» (Doc.425 NIPG 11250/15) --------------------------------------------------  
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6) Sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em Peniche – Freguesia de Peniche: -  
Deliberação n.º 1068/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida 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 sinalização vertical, de acordo com os artigos 21.º e 24.º do Regulamento 

de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, 

na sua atual redação, na Avenida Mariano Calado. Parece de apresentar a proposta à Câmara 

Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos 

Serviços Municipais.» (Doc.426 NIPG 11419/15) ---------------------------------------------------------  

 

 

7) Sinalização de trânsito na Rua Luís Correia Peixoto, em Peniche – Freguesia de Peniche: -  
Deliberação n.º 1069/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida 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 sinalização vertical, de acordo com os artigos 21.º e 24.º, do Regulamento 

de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, 

na sua atual redação, na Rua Luís Correia Peixoto. Parece de apresentar a proposta à Câmara 

Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos 

Serviços Municipais.» (Doc.427 NIPG 11419/15) ---------------------------------------------------------  

 

 

8) Alargamento da área de saída de uma garagem, sita na Rua Dr. João Matos Bilhau, em 

Peniche – João Maia Ribeiro: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1070/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida 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 informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, no sentido de anulação 

de lugar de estacionamento, de acordo com o ponto 1, do artigo 62.º do Regulamento de 

Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na 

sua atual redação, na Rua Dr. João matos Bilhau. Parece de apresentar a proposta à Câmara 

Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos 

Serviços Municipais.» (Doc.428 NIPG 11416/15) ---------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS:  

 

9) Marcação de passagens para peões e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua 

General Humberto Delgado, em Peniche, por administração direta – Departamento de Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1071/2015: 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 para 

que os serviços municipais realizem por administração direta as obras necessárias para a 
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marcação de passagens para peões e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua 

General Humberto Delgado, em Peniche, para execução da deliberação n.º 1067/2015, tomada na 

presente reunião. (NIPG 11250/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

10) Colocação de sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1072/2015: 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 para 

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

colocação da sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em Peniche, para execução da 

deliberação n.º 1068/2015, tomada na presente reunião. (NIPG 11419/15) ----------------------------  

 

11) Colocação de sinalização de trânsito na Rua Luís Correia Peixoto, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1073/2015: 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 para 

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

colocação da sinalização de trânsito na Rua Luís Correia Peixoto, em Peniche, para execução da 

deliberação n.º 1069/2015, tomada na presente reunião. (NIPG 11419/15) ----------------------------  

 

12) Alargamento da área de saída de uma garagem, sita na Rua Dr. João Matos Bilhau, em 

Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais: --------------------------  
Deliberação n.º 1074/2015: 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 para 

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

alargamento da área de saída de uma garagem, sita na Rua Dr. João Matos Bilhau, em Peniche, 

para execução da deliberação n.º 1070/2015, tomada na presente reunião. (NIPG 11416/15) ------  

 

13) Melhoria das condições de acessibilidade, na Rua António da Conceição Bento, em 

Peniche, por administração direta – Clirape – Clinica Radiológica de Peniche: -------------------  
Deliberação n.º 1075/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, de se retirar da ordem do dia a proposta para melhoria das 

condições de acessibilidade, na Rua António da Conceição Bento, em Peniche. ---------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

14) Normas para a Gala da Juventude do Concelho de Peniche: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1076/2015: Por solicitação do senhor Vereador Filipe Sales, deliberado retirar 

da ordem do dia as normas para a Gala da Juventude do Concelho de Peniche. ----------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

15) Primeira Gala da Juventude do Concelho de Peniche: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1077/2015: Na sequência da deliberação n.º 1076/2015, tomada na presente 

reunião, deliberado retirar o assunto relativo à Primeira Gala da Juventude do Concelho de 

Peniche, da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------  
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PROTOCOLOS: 

 

16) Portugal 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU): ---------------------  
Deliberação n.º 1078/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação do 

processo relativo ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). ------------------------  

 

17) Portugal 2020 - Outros assuntos: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1079/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação de 

outros processos relativos ao Portugal 2020.----------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

18) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1080/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente de autorizar a transferência do valor de 9 867,25 euros, para o Agrupamento de 

Escolas da Atouguia da Baleia, destinado a auxílios económicos para livros e material escolar 

destinados aos alunos carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do 

ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016. (NIPG 11203/15) ---------------------------------------  

 

19) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – Agrupamento 

de Escolas D. Luís de Ataíde: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1081/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente de autorizar a transferência do valor de 7 837,25 euros, para o Agrupamento de 

Escolas D. Luís de Ataíde, destinado a auxílios económicos para livros e material escolar 

destinados aos alunos carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do 

ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016. (NIPG 11203/15) ---------------------------------------  

 

20) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – Agrupamento 

de Escolas de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1082/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente de autorizar a transferência do valor de 7 618,00 euros, para o Agrupamento de 

Escolas de Peniche, destinado a auxílios económicos para livros e material escolar destinados 

aos alunos carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, 

para o ano letivo de 2015/2016. (NIPG 11203/15) ---------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

21) Parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços na área administrativa – 

Departamento Administrativo e Financeiro: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1083/2015: Deliberado, observando o n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 4 de agosto de 
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2015, para emissão de parecer prévio favorável à contratação de um trabalhador para prestar 

serviço na área administrativa, em regime de trabalho temporário, conforme consta na 

informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de 

substituição, por delegação de competência do Presidente da Câmara Municipal, datada de 4 de 

agosto de 2015. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se 

cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.429 NIPG 11468/15) -------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

22) Licenciamento de campanha de rua, nos estacionamentos das praias do Baleal e da 

Gamboa – Tequilha, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1084/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de agosto de 2015, para deferimento do pedido de licenciamento de uma campanha 

de rua, a realizar-se na zona de acesso às praias do Baleal e Gamboa, no dia 22 de agosto de 

2015, apresentado pela empresa Tequilha. L.da. (NIPG 11403/15) --------------------------------------  

 

23) Ocupação de espaço privado para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas 

não sedentária – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche: --------------  
Deliberação n.º 1085/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de agosto de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que deferiu o pedido de ocupação 

de espaço privado para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas não sedentária, 

apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. (NIPG 

11350/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Ocupação de espaço público para a realização da Semana de Prevenção, Rastreio e 

Literacia sobre Hepatites Virais – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL: ---  
Deliberação n.º 1086/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de agosto de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que deferiu o pedido de ocupação 

de espaço público para a realização da Semana de Prevenção, Rastreio e Literacia sobre 

Hepatites Virais, apresentado pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 

(NIPG 11105/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

25) Licenciamento de um evento de “Karaoke” – Freguesia de Peniche: ---------------------------  
Deliberação n.º 1087/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de agosto de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Freguesia de 

Peniche, em 24 de julho de 2015, para licenciamento de um evento de “Karaoke”, a realizar-se 

no dia 15 de agosto de 2015, nas instalações do Sporting Clube Vila Maria. (NIPG 11156/15) ----  

 

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

Conceição, no lugar de Geraldes – Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo 

de Atouguia da Baleia: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1088/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de agosto de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Fábrica da Igreja 

Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, em 13 de julho de 2015, para 

licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, a 
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realizar no dia 9 de agosto de 2015, no lugar de Geraldes. (NIPG 10627/15) -------------------------  

 

27) Licenciamento do evento Peniche Moda - Associação Juvenil de Peniche: --------------------  
Deliberação n.º 1089/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de agosto de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Associação Juvenil 

de Peniche, em 29 de julho de 2015, para licenciamento do evento Peniche Moda, a realizar-se 

no dia 8 de agosto de 2015, no Largo do Município, junto à escadaria da capitania. (NIPG 

11335/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

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

Senhora da Conceição, no lugar de Geraldes – Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de 

São Leonardo de Atouguia da Baleia: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1090/2015: 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 4 de agosto de 2015, para deferimento do pedido apresentado 

pela Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, em 13 de 

julho de 2015, para isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com 

procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, a realizar no dia 9 de agosto de 2015, no 

lugar de Geraldes. (NIPG 10627/15) -------------------------------------------------------------------------  

 

29) Apoio para a realização do evento Peniche Moda - Associação Juvenil de Peniche: --------  
Deliberação n.º 1091/2015: 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 senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 31 de julho de 2015, para que o Município dentro das suas 

disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico descrito na informação do Setor de 

Educação, datada de 28 de julho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas e para concessão de um subsídio, no valor de 350,00 euros, 

incluindo isenção do pagamento de taxas, para apoio à realização do evento Peniche Moda, 

organizado pela Associação Juvenil de Peniche. (Doc.430 NIPG 11321/15) --------------------------  

 

30) Apoio à realização de um torneio de futebol de praia – Centro de Atividades Recreativas e 

Melhoramentos de Casais do Júlio: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1092/2015: 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 31 de julho de 2015, para que o Município dentro das suas 

disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico solicitado, pelo Centro de Atividades 

Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio, através de correio eletrónico, em 23 de julho de 

2015, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. 

(Doc.431 NIPG 11321/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

31) Apoio à realização do 29.º Festival de Folclore – Rancho Folclórico Os Camponeses da 

Beira-Mar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1093/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 31 de julho de 2015, para concessão de um subsídio, no valor de 250,00 

euros ao Rancho Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, para apoio à realização do 29.º 

Festival de Folclore. (NIPG 11365/15) ----------------------------------------------------------------------  
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32) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público para a realização da Semana de 

Prevenção, Rastreio e Literacia sobre Hepatites Virais – Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1094/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de agosto de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que deferiu o pedido de isenção de 

taxas pela ocupação de espaço público para a realização da Semana de Prevenção, Rastreio e 

Literacia sobre Hepatites Virais, apresentado pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade 

Social, CRL, em 21 de julho de 2015. (NIPG 11105/15) -------------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

33) Ressarcimento por danos – Wilson de Carvalho: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1095/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de julho de 2015, para ressarcir o senhor Wilson de Carvalho por danos materiais, 

conforme consta na informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

datada de 24 de julho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas. (Doc.432 NIPG 13750/15) ---------------------------------------------------------  

 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1096/2015: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezoito horas e 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,                                                      , Técnica Superior 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. ----------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Técnica Superior, 

 

 

_____________________________________ 


