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ATA N.º 42/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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) Concessão de exploração de depósitos minerais de caulino no concelho de 

Peniche – Direção-Geral de Energia e Geologia; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Legalização de edifício, destinado a habitação, comércio e/ou serviços, sito na 

Rua das Quintinhas, em Ferrel – Floriano Madeira dos Santos; -----------------------------------------   

 ------------------- 3) Legalização de alterações efetuadas no decurso da obra de construção de um 

condomínio habitacional, sito no Caminho da Nora, em Peniche – Raúl Martins; --------------------  

 ------------------- 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 habitação unifamiliar, e muros de 

vedação, na Rua dos Agricultores, em Serra d’El-Rei – Ricardo João Leal da Ascensão; -----------  

 ------------------- 6) Alteração no decurso da obra de construção de um edifício, destinado a 

habitação e comércio, sito na Rua Joaquim António de Aguiar, em Peniche – José Manuel Costa;  

 ------------------- 7) Alteração da fração A, destinada a habitação, de um edifício, sito na Travessa 

do Poço Grande, nos Casais do Júlio – Maria Luísa Ferreira Nogueira;--------- -----------------------  

 ------------------- 8) Alteração da fachada e substituição de cobertura de um edifício, destinado a 

habitação unifamiliar, sito na Travessa do Desembargador, em Peniche – Maria de Fátima 

Amorosa Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Alteração de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua das 

Rendilheiras, em Peniche – Sílvia Correia de Sousa; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Autorização de utilização e informação sobre os anexos existentes no 

logradouro de um prédio, sito na Rua das Gaivotas, em Peniche – Jorge Delgado Anunciação; ---  

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

na Rua do Caldeirão, em Geraldes, e de anexos construídos no logradouro do mesmo prédio – 

Maria do Carmo Ferreira da Silva Campos Pinheiro; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Rua do Brasil, em Peniche, 

promovida por Josué dos Santos – José Maria Ferreira da Silva; ----------------------------------------  

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

com construção de garagem, sito na Avenida Mariano Calado, em Peniche – José Francisco dos 

Santos Albano Nico; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Reabilitação de fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche – 

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

 ------------------- 15) Estudo de Mercado imobiliário no concelho de Peniche, para participação 
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da Câmara Municipal nas propostas de zonamento municipal de 2015 – Grandatlas - 

Construções, S.A.;--- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita em Ninho do Corvo, Ferrel, e liberação da caução prestada – Construcouto, L.da;  

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

 ------------------- 17) Reserva de lugar de estacionamento, junto à igreja de São Pedro, em 

Peniche – Dina Maria Marques Ribeiro Luz; ---------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Protocolo de parceria no âmbito do Circuito Mundial de Surf, Moche Pro 

Portugal 2015 by Rip Curl – Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Comunidade 

Intermunicipal do Oeste e Município de Peniche; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Protocolo de colaboração para utilização dos serviços de metrologia – 

Município de Peniche e Município de Cadaval; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Protocolo de colaboração para utilização dos serviços de metrologia – 

Município de Peniche e Município de Bombarral; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Adesão do Município de Peniche à jornada de promoção da saúde designada 

por Mexer-se – Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) 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; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) 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; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) 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; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Aumento da quota mensal do condomínio do prédio sito no Sítio do 

Calvário, bloco 4, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; --------------------------------------  

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

 ------------------- 27) Aquisição de serviço na área de Gestão de Eficiência Energética – 

Departamento de Energia e Ambiente; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Parecer prévio vinculativo para renovação de contratação de serviços na 

área da psicologia, na modalidade de avença – Pelouro da Solidariedade Social; --------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipal para 2015 – Departamento Administrativo e Financeiro; -------  

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

 ------------------- 30) Licenciamento de evento desportivo, denominada Passeio de Motos 

Clássicas – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche; -----------------------------  

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

 ------------------- 31) Apoio para a realização de festa religiosa, em honra de Nossa Senhora da 

Conceição, na localidade de Coimbrã – Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro; ------  

 ------------------- 32) Apoio para a realização do II Convívio de Atletismo da Freguesia de 

Peniche – Freguesia de Peniche; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Apoio para a realização de arraial com música ao vivo – Associação de 

Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; ---------------------------------------  
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 ------------------- 34) Apoio ao projeto denominado Cartão de Sócio – Estabelecimentos 

Aderentes e Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; -----  

 ------------------- 35) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento desportivo, denominada 

Passeio de Motos Clássicas – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche; ------ - 

 ------------------- 36) Apoio para o desenvolvimento da atividade desportiva – Grupo Desportivo 

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

 ------------------- 37) Comparticipação para transporte escolar – Kai Carlos Vitorino; ---------------  

 ------------------- 38) Comparticipação para transporte escolar – Seth Carlos Vitorino;---------------  

 ------------------- 39) Comparticipação para transporte escolar – Fabiana Isabel Andrade Santos;-- 

 ------------------- 40) Comparticipação para transporte escolar – Victor Mendes de Carvalho;------ 

 ------------------- 41) Comparticipação para transporte escolar – Ruben Espadilha de Sousa;------- 

 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  

 ------------------- 42) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 

2015;-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 43) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 

2016;------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------------------- 44) Ressarcimento por danos – Célia Maria Estevão Fidalgo Braz. ---------------  

 -------------------- 45) Indemnização relativa a danos causados a um fogo particular, por uma 

infiltração proveniente de um fogo municipal – Departamento de Obras Municipais. ---------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e vinte minutos, encontrando-se 

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, 

Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, e Etelvina Alves, Técnica 

Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e 

votação dos pontos um a quinze da ordem do dia. ---------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 39/2015, da reunião camarária realizada no passado 

dia 7 de setembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

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

- No dia 22 de setembro, reuniu-se com a Comissão de Festas de Ferrel, onde foi feito um 

pequeno balanço da festa e retomada a abordagem da criação do espaço onde futuramente se 

possa vir a desenvolver, de entre outras atividades, também a festa em Honra de Nossa Senhora 

da Guia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de setembro, reuniu-se com o Conselho Local de Ação Social. ---------------------------  
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- No dia 25 de setembro, participou na inauguração da exposição, Os nossos retratos, no Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------------------  

- Deixou nota relativamente ao resultado que o campeão de Badmínton, Fernando Silva, obteve 

no mundial desta modalidade, felicitando-o por isso. -----------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 21 a 28 de setembro do 

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

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

reuniões: - Na reunião com os Diretores de Departamento da Câmara Municipal de Peniche a 

propósito dos preparativos para a etapa do circuito mundial de surf, denominada de Liga 

Mundial de Surf (WSL), a decorrer entre 20 e 31 de outubro; 

- Na iniciativa promovida pelo Rotary Clube de Peniche, intitulada por "Radiografia do Ensino 

no Concelho de Peniche". Nesta iniciativa participaram o Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia, o Agrupamento de Escolas de Peniche, a Escola Secundária de Peniche, a CERCIP, a 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) e a Universidade Sénior de Peniche 

(USP). 

Na mesa estiveram ainda, a Presidente do Rotary Club de Peniche, Márcia Reis; o Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Jorge Amador e o Dr. Albino Almeida, moderador 

e convidado desta sessão. Das intervenções feitas, há a destacar, entre outras coisas, que a 

Câmara defende a autonomia das Escolas, contra o centralismo do Ministério da Educação. 

Esta entidade, não concorda com a municipalização do ensino; não acredita nos mega 

agrupamentos e se Peniche é um raro exemplo de concelho sem mega agrupamentos deve-se à 

vontade expressa das Escolas e à ação determinada do Município. Toda uma série de 

programas escolares se têm desenvolvido e crescido na relação Câmara /Escolas: refeições, 

transportes, fruta escolar, promoção da renda de bilros, entre outras. 

- Na reunião com as várias forças de segurança;  

- Na reunião com a equipa técnica sobre a Inspeção da ASAE ao Parque de Campismo 

Municipal; 

- Na 8.ª Gala do Futebol Distrital de Leiria. Atletas, árbitro, clubes e treinadores do concelho de 

Peniche estiveram em destaque nesta Gala promovida pela Associação de Futebol de Leiria. 

Tive a honra de entregar o prémio ao mais votado treinador do futebol masculino, ao treinador 

do GDP.O árbitro internacional Fábio Veríssimo mereceu as honras da noite nesta gala. GDP, 

GDA e PAC foram alguns dos clubes em plano de evidência nesta cerimónia. Parabéns a todos! 

- Na apresentação da obra "Entre o Reino e o Império: a carreira político-militar de D. Luís de 

Ataíde”. Uma iniciativa da CMP que decorreu no CIAB, em Atouguia da Baleia; 

- No 2.º Encontro de motos promovido pelos Bombeiros Voluntários de Peniche;  

- No Concurso de Pesca Desportiva realizado pela Associação “O Independente”; 

- Na receção ao nosso campeão de Badmínton, Fernando Silva que obteve esta semana a 

medalha de bronze no mundial desta modalidade. Uma palavra de felicitação por todo o 

trabalho desenvolvido em torno desta modalidade; 

- Nas VII Jornadas Náuticas. Uma iniciativa dinamizada pelo Clube Naval de Peniche que 

contou com inúmeras atividades e participantes; 

- Na iniciativa promovida pela Associação Juvenil de Peniche, evocativa do seu 25.º 

aniversário. Uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido nas áreas cultural e social, ao 

longo destes 25 anos de existência.»  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

- Associou-se aos votos de felicitação, já apresentados. --------------------------------------------------   

- No dia 22 de setembro, reuniu-se com o subgrupo de trabalho sobre Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade, para afinação do programa das jornadas sénior, com 

início no dia 11 e encerramento no dia 15 de outubro. ----------------------------------------------------  

- No dia 23 de setembro, reuniu-se com o Conselho Local de Ação Social, para apresentação do 

diagnóstico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de setembro, reuniu-se com a Comissão de Acompanhamento a Idosos. ----------------  

- No dia 26 de setembro, esteve presente nas comemorações do 25.º aniversário da Associação 

Juvenil de Peniche, deixando uma palavra de felicitação pela iniciativa. ------------------------------  

- No dia 26 de setembro, esteve presente na sessão do projeto dinamizado pelo Município, 

designado por a poesia anda por aí, que se realizou na Coimbrã, no Centro de Convívio D. Inês 

de Castro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fez o ponto de situação, relativamente às questões da saúde. ------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Perguntou como é que decorreu o início do ano letivo. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

deu conhecimento da normalidade com que se iniciou o ano letivo, apesar do atraso de cerca de 

uma semana relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular. Chamou à atenção para 

o número elevado de alunos em cada turma, o que significa que, cada vez mais, são precisos 

menos professores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se às várias felicitações que foram endossadas. ----------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu que ainda não lhe tinham sido disponibilizadas as informações que tem vindo a solicitar 

insistentemente, relativas às frações comerciais do Bairro da Prageira e da data de entrega à 

Câmara, do estacionamento público subterrâneo, existente em frente ao Pingo Doce. A senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro deu a informação e deu conta de que 

seria disponibilizada posteriormente. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que os 

serviços disponibilizarão essa informação brevemente e que, de acordo com a orientação da 

Câmara, reuniu com a gestora do condomínio e que esta ficou de enviar uma resposta objetiva 

relativamente à gestão do espaço. ----------------------------------------------------------------------------   

- Chamou à atenção para o facto de, na Ribeira Velha, as papeleiras que lá se encontram, já não 

serem despejadas há cerca de quinze dias. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a 

informação que tem dos serviços, relativamente a esta questão, é que as papeleiras são limpas 

diariamente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou o senhor Presidente da Câmara, relativamente ao agendamento para reunião de 

câmara, do processo da Profresco, dizendo que julgava que tivesse sido agendado para aquela 

reunião. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que, apesar das dificuldades existentes 

havia conseguido agendar com a Doutora Fernanda Paula Oliveira a sua vinda cá, na próxima 

sexta-feira, dia 2 de outubro, às 14h:30, convidando os senhores vereadores a estarem presentes, 

caso assim o entendessem, e que assumia o compromisso de trazer o assunto à próxima reunião 

de câmara. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que não poderia estar presente na reunião 

com a Doutora Fernanda Paula Oliveira. Disse parecer-lhe que se vá pedir à Doutora Fernanda 

Paula Oliveira, que se faça um parecer à medida daquilo que se pretende. Esclareceu que 

também houveram muitas dúvidas, relativamente ao assunto da Rip Curl, e no entanto, o parecer 

da Doutora Fernanda Paula Oliveira não foi colocado em causa por ninguém. Disse que se o 

senhor Presidente da Câmara tivesse um parecer que fosse ao encontro da sua posição já não 

havia qualquer problema. Chamou à atenção para a quebra de confiança que passou a existir, na 
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medida em que o parecer existente, há cerca de quatro meses, ainda não é do conhecimento dos 

vereadores. Alertou para o facto do procedimento da Câmara ser desigual relativamente às 

pessoas em causa e de não ser da competência do senhor Presidente da Câmara, mas sim da 

Câmara, a aprovação desta matéria. Relativamente ao processo da Profresco, relembrou que, 

quando este foi presente a reunião de câmara deliberou-se solicitar parecer à Doutora Fernanda 

Paula Oliveira e que era obrigação do senhor Presidente da Câmara, dar conhecimento do 

resultado desse parecer aos vereadores. Deu conta de que, uma vez que o senhor Presidente não 

agenda o assunto, a Câmara tem possibilidade de o fazer, considerando ainda a possibilidade do 

envio deste assunto à Inspeção Geral de Finanças para efeitos de tutela administrativa. O senhor 

Presidente da Câmara defendeu a sua posição dizendo que o agendamento da reunião com a 

Doutora Fernanda Paula Oliveira tinha como objetivo o esclarecimento e a criação de condições 

para que o exercício do voto seja o mais esclarecido possível. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que ia propor precisamente o agendamento do assunto para a próxima reunião de 

câmara e que deveria ser feito um esforço para esclarecer e decidir, evitando este tipo de 

situações. Nesse sentido, julga que deveriam ser mais moderados, uns com os outros. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves reiterou o facto de ser a primeira vez que há necessidade de 

questionar a Doutora Fernanda Paula Oliveira, relativamente aos seus pareceres. O senhor 

Vereador Filipe Sales disse que todos têm de ser responsáveis pelos seus atos, dizendo que este é 

um ponto prévio e que tem que ser dado conhecimento da forma como se está na política, em 

abono da transparência. Relembrou que quando o processo foi presente a reunião de câmara, só o 

senhor Presidente da Câmara se pronunciou sobre a sua posição, face ao assunto. Disse ainda não 

ter uma posição fechada, em relação à viabilidade do assunto em apreço. Confirmou que o que 

havia ficado de se fazer, de facto, foi um pedido de parecer, à Doutora Fernanda Paula Oliveira 

que, no fundo, nos daria uma base de apoio para perceber se os argumentos que eram aduzidos 

pelo requerente eram válidos ou não. Manifestou o seu desagrado profundo, pelo facto da gestão 

deste parecer ter sido feita desta forma, por o parecer não ir de encontro aquilo que é a opinião 

do senhor Presidente 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) Concessão de exploração de depósitos minerais de caulino no concelho de Peniche – 

Direção-Geral de Energia e Geologia: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1313/2015: A proposta de delimitação para a concessão de exploração de 

depósitos minerais de caulino no concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia. (NIPG 

11/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Legalização de edifício, destinado a habitação, comércio e/ou serviços, sito na Rua das 

Quintinhas, em Ferrel – Floriano Madeira dos Santos: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1314/2015: 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 25 de setembro 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 licenciamento para legalização de edifício de 
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habitação, comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Rua das Quintinhas, n.º 26, 28 e 30, em 

Ferrel, apresentado em nome de Floriano Madeira dos Santos, no dia 14 de julho de 2015, a 

Câmara Municipal, 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), delibera, aprovar o projeto de arquitetura, 

nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

18 de setembro de 2015.» (Doc.545 DPGU 76/15) --------------------------------------------------------  

 

3) Legalização de alterações efetuadas no decurso da obra de construção de um condomínio 

habitacional, sito no Caminho da Nora, em Peniche – Raúl Martins: -------------------------------  
Deliberação n.º 1315/2015: 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 25 de setembro 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 licenciamento para legalização de alterações 

executadas no decurso da licença n.º 103/09, para o prédio sito no Caminho da Nora, n.º 28, em 

Peniche, apresentado em nome de Raúl Martins, no dia 13 de maio de 2015, a Câmara 

Municipal, 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), delibera realizar audiência prévia ao interessado, 

nos termos artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), manifestando a 

intenção de indeferir o pedido ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do RJUE, conforme 

pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 29 de junho e 

21 de setembro de 2015.» (Doc.546 DPGU 55/15) --------------------------------------------------------  

 

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 1316/2015: 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 25 de setembro 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 licenciamento para alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar com garagem, para o prédio sito na Rua Mato das Eiras, n.º 6, em Coimbrã, 

apresentado em nome de Maria de Fátima Faustino Rainha Dias, no dia 4 de maio de 2015, a 

Câmara Municipal, 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), delibera, aprovar o projeto de arquitetura, 

nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

18 de setembro de 2015, devendo o requerente entregar a declaração de cedência gratuita para 

o domínio público municipal, da área de 26,80 m2 para cumprimento do plano de 

alinhamentos.» (Doc.547 DPGU 53/15) ---------------------------------------------------------------------  

 

5) Construção de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, e muros de vedação, na Rua 

dos Agricultores, em Serra d’El-Rei – Ricardo João Leal da Ascensão: -----------------------------  
Deliberação n.º 1317/2015: 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 25 de setembro 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 licenciamento para construção de moradia unifamiliar 

e muros de vedação, para o prédio sito na Rua dos Agricultores, em Serra D’el Rei, apresentado 

em nome de Ricardo João Leal da Ascensão, no dia 10 de julho de 2015, a Câmara Municipal, 

ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
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a sua atual redação (RJUE), delibera, aprovar o projeto de arquitetura, nas condições do 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 21 de setembro de 

2015, devendo o requerente entregar a declaração de cedência gratuita para o domínio público 

municipal, da área de 649 m2 de modo a garantir o alargamento do arruamento.» (Doc.548 

DPGU 71/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Alteração no decurso da obra de construção de um edifício, destinado a habitação e 

comércio, sito na Rua Joaquim António de Aguiar, em Peniche – José Manuel Costa: ----------  
Deliberação n.º 1318/2015: 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 25 de setembro 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 alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 15/14, referente ao processo n.º 

350/10, para um edifício sito na rua Joaquim António de Aguiar, n.º 12, em Peniche, 

apresentado pelo senhor José Manuel Costa, no dia 13 de julho de 2015, a Câmara Municipal 

delibera, 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), aprovar o projeto de arquitetura referente ao 

pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 15/14, 

referente ao processo n.º 350/10, nas condições constantes nos pareceres da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 23 e 24 de setembro de 2015, devendo 

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

20.º do RJUE.» (Doc.549 DPGU 75/15) --------------------------------------------------------------------  

 

7) Alteração da fração A, destinada a habitação, de um edifício, sito na Travessa do Poço 

Grande, nos Casais do Júlio – Maria Luísa Ferreira Nogueira: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1319/2015: 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 25 de setembro 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 licenciamento para alteração de moradia, fração A, do 

prédio sito na Travessa do Poço Grande, n.º 3, em Casais do Júlio, apresentado em nome de 

Maria Luísa Ferreira, no dia 29 de julho de 2015, a Câmara Municipal, 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), delibera, aprovar o projeto de arquitetura, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 de setembro de 2015.» (Doc.550 

DPGU 82-A/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Alteração da fachada e substituição de cobertura de um edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, sito na Travessa do Desembargador, em Peniche – Maria de Fátima Amorosa 

Almeida Ferreira: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1320/2015: 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 25 de setembro 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 licenciamento para obras de alteração na fachada e 

substituição de cobertura em moradia unifamiliar, para o prédio sito na Travessa do 

Desembargador, n.º 3, em Peniche, apresentado em nome de Maria de Fátima Amorosa Almeida 

Ferreira, no dia 10 de outubro de 2015, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
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artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), 

delibera realizar audiência prévia ao interessado, nos termos artigo 100.º do Código de 

Procedimento Administrativo (CPA), manifestando a intenção de indeferir o pedido ao abrigo 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do RJUE, por ter merecido parecer desfavorável da Direção-

Geral de Património Cultural (DGPC), o qual é vinculativo, conforme descrito no parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 24 de setembro de 2015.» 

(Doc.551 DPGU 99/14) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Alteração de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua das Rendilheiras, 

em Peniche – Sílvia Correia de Sousa: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1321/2015: O pedido de licenciamento para alteração de um edifício, destinado 

a habitação unifamiliar, sito na Rua das Rendilheiras, em Peniche, apresentado por Sílvia Correia 

de Sousa, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 36/15) ---------------------------------------------------  

 

10) Autorização de utilização e informação sobre os anexos existentes no logradouro de um 

prédio, sito na Rua das Gaivotas, em Peniche – Jorge Delgado Anunciação: ----------------------  
Deliberação n.º 1322/2015: O pedido de autorização de utilização e informação sobre os anexos 

existentes no logradouro de um prédio, sito na Rua das Gaivotas, em Peniche, apresentado por 

Jorge Delgado Anunciação, foi retirado da ordem do dia, devendo ser efetuado, pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, um levantamento das construções existentes na rua. (DPGU 

48/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Caldeirão, em Geraldes, e de anexos construídos no logradouro do mesmo prédio – Maria do 

Carmo Ferreira da Silva Campos Pinheiro: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1323/2015: 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 25 de setembro 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 de ampliação efetuada a uma moradia, sita na rua do Caldeirão, n.º 23, no 

lugar de Geraldes, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado por Maria do Carmo Ferreira 

Silva Campos Pinheiro, no dia 12 de agosto de 2015, a Câmara Municipal delibera, 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), realizar audiência prévia ao interessado, nos termos artigo 121.º do 

Código de Procedimento Administrativo (CPA), manifestando a intenção de indeferir o pedido 

ao abrigo do n.º 4, do artigo 24.º do RJUE, conforme pareceres da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datados de 10 e 23 de setembro de 2015.» (Doc.552 DPGU 89/15)  

 

12) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Rua do Brasil, em Peniche, promovida 

por Josué dos Santos – José Maria Ferreira da Silva: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1324/2015: Deliberado, no uso das competências estabelecidas 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 25 de setembro 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 ao alvará de loteamento n.º 10/90 emitido 

em 24/07/1990, a favor de Josué dos Santos, objeto de apreciação em reunião de 2015/06/22, a 

Câmara Municipal delibera, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), aprovar a nova planta síntese 
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apresentada em 2015/08/07 e fixar o valor de 2.008,08€, correspondentes aos encargos 

propostos na informação prestada pelo setor de infraestruturas, datada de 2015/09/03.» 

(Doc.553 DPGU L3/88) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, com construção 

de garagem, sito na Avenida Mariano Calado, em Peniche – José Francisco dos Santos 

Albano Nico: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1325/2015: Deliberado, no uso das competências estabelecidas 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 25 de setembro 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 licenciamento para alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar com construção de garagem, sita na Avenida Mariano Calado, n.º 65, em Peniche, 

apresentado em nome de José Francisco Dos Santos Albano Nico, no dia 12 de junho de 2015, a 

Câmara Municipal, 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), delibera realizar audiência prévia ao 

interessado, nos termos artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 

manifestando a intenção de indeferir o pedido ao abrigo do n.º 4, do artigo 24.º do RJUE, 

conforme pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 8 e 

16 de setembro de 2015.» (Doc.554 DPGU 62/15) --------------------------------------------------------  

 

14) Reabilitação de fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche – Município de Peniche:  
Deliberação n.º 1326/2015: Deliberado aprovar a proposta que a seguir se transcreve, que 

consta na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 24 de setembro 

de 2015, relativa à empreitada de reabilitação de dezoito fogos do Bairro Senhor do Calvário, em 

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

«Nestes termos, parecer de propor à Ex.ma Câmara Municipal o seguinte: 

1- Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, aprove os projetos de execução da obra, 

apresentados em anexo. 

2- Que, no uso da competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, autorize a despesa para a realização da 

empreitada, no valor de €545.606,47 (quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e seis euros 

e quarenta e sete cêntimos), a acrescer do IVA em vigor para empreitadas. 

3- Que, no uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos nos artigos 36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 

67.º do Código dos Contratos Públicos: 

a) Decida pela abertura de concurso público, nas condições propostas no n.º 3.1 da presente 

informação. 

b) Aprove o caderno de encargos, o programa de concurso e as restantes peças do processo de 

concurso, apresentados em anexo; 

c) Designe o Júri do procedimento que, conforme previsto no artigo 67.º do CCP, deverá ser 

composto por número impar, com um número mínimo de três membros efetivos, entre os quais 

deverá ser designado um presidente, e dois suplentes: Membros efetivos: senhores Jorge Alberto 

Bombas Amador, que presidirá, arquiteto Ribeiro Gonçalves, que substituirá o presidente nas 

suas faltas e impedimentos, e engenheira Florinda Monteiro. Membros suplentes: senhores 

engenheiro Francisco Silva e arquiteta Etelvina Alves. ---------------------------------------------------  

d) Delegue no júri do concurso as seguintes competências, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 28.09.2015 * Livro 106 * Fl.638 

artigo 69.º do CCP: Prestar esclarecimentos aos interessados, quando solicitados; Proceder a 

retificações pontuais às peças do procedimento e à identificação e introdução de erros e 

omissões identificados pelos interessados na fase própria, desde que uns e outros não alterem o 

preço base ou as condições fundamentais do projeto; Prorrogar o prazo de entrega das 

propostas, quando tal derive de obrigação legal, nos termos previstos no CCP.» (Doc.555) ------  

 

15) Estudo de Mercado imobiliário no concelho de Peniche, para participação da Câmara 

Municipal nas propostas de zonamento municipal de 2015 – Grandatlas - Construções, S.A.: --  
Deliberação n.º 1327/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Estudo de Mercado 

imobiliário no concelho de Peniche, para participação da Câmara Municipal nas propostas de 

zonamento municipal de 2015. --------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Ninho do Corvo, Ferrel, e liberação da caução prestada – Construcouto, L.da: --------------------  
Deliberação n.º 1328/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, 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 87.º, do R.J.U.E (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), anexa-se Auto de Receção Definitiva das Infraestruturas Urbanísticas. Parece de 

receber as Infraestruturas Urbanísticas e libertar as garantias em conformidade com o Auto de 

Receção Definitiva.» (Doc.556 NIPG 14313/15) ----------------------------------------------------------  

 

Trânsito: 
 

17) Reserva de lugar de estacionamento, junto à igreja de São Pedro, em Peniche – Dina 

Maria Marques Ribeiro Luz: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1329/2015: 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, datada de 25 de setembro de 2015, para autorizar a reserva de lugar de 

estacionamento, junto à igreja de São Pedro, em Peniche, entre as 11h45 e as 14h30, do dia 3 de 

outubro de 2015, por ocasião da realização de um casamento. (NIPG 14316/15) --------------------  

 

Protocolos: 
 

18) Protocolo de parceria no âmbito do Circuito Mundial de Surf, Moche Pro Portugal 2015 

by Rip Curl – Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Comunidade 

Intermunicipal do Oeste e Município de Peniche: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1330/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ff) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo 

a celebrar entre a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste e a Câmara Municipal de Peniche, que tem como objeto, nos termos da 

cláusula primeira, a campanha de promoção da Marca Oeste agregada aos meios de comunicação 

da etapa do Circuito Mundial de Surf, “Moche Pro Portugal 2015 by Rip Curl”, a decorrer entre 

20 e 31 de Outubro de 2015, em Peniche, tendo em vista a promoção e valorização do território, 

bem como dos respetivos recursos. (NIPG 14501/15) -----------------------------------------------------  

 

19) Protocolo de colaboração para utilização dos serviços de metrologia – Município de 

Peniche e Município de Cadaval: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1331/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando que a competência para o controlo metrológico é do IPQ ou de entidades 

reconhecidas, por si, e que o IPQ, em 1994, despacho IPQ n.º 112/94, reconheceu ao Município 

de Peniche o Serviço Municipal de Metrologia ou Organismo de Verificação Metrológica, em 

vários domínios e na área territorial de 3 concelhos (Bombarral, Cadaval e Peniche). 

Considerado que está em vigor um protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Cadaval, o 

qual face ao atual enquadramento não tem fundamento e que nos termos do artigo 161.º do 

CPA, na sua atual redação, o protocolo celebrado deve ser considerado um ato nulo. 

Considerando, no entanto, que o referido protocolo produziu efeitos, desde a sua assinatura até 

à presente data, e que face ao estipulado no n.º 3 do artigo 162.º do CPA, deve ser atribuído 

efeito jurídico aos factos decorrentes do referido protocolo.  

Proponho que a Câmara Municipal delibere: 

1 - Nos termos do n.º 2 do artigo 162.º do CPA, reconhecer e declarar a nulidade do protocolo 

para utilização dos serviços de metrologia celebrado entre a Câmara Municipal de Cadaval e a 

Câmara Municipal de Peniche no dia 28 de maio de 2001,  

2 - Nos termos do n.º 3 do artigo 162.º do CPA, atribuir efeitos jurídicos aos factos decorrentes 

do referido protocolo até à declaração de nulidade, e 

3 – Dar conhecimento da deliberação ao Município de Cadaval.» (Doc.557 NIPG 14612/15) ----  

 

20) Protocolo de colaboração para utilização dos serviços de metrologia – Município de 

Peniche e Município de Bombarral: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1332/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando que a competência para o controlo metrológico é do IPQ ou de entidades 

reconhecidas, por si, e que o IPQ reconheceu ao Município de Peniche o Serviço Municipal de 

Metrologia ou Organismo de Verificação Metrológica, em vários domínios e na área territorial 

de 3 concelhos (Bombarral, Cadaval e Peniche). 

Considerado que está em vigor um protocolo celebrado com a Câmara Municipal de 

Bombarral, o qual face ao atual enquadramento não tem fundamento e que nos termos do artigo 

161.º do CPA, na sua atual redação, o protocolo celebrado deve ser considerado um ato nulo. 

Considerando, no entanto, que o referido protocolo produziu efeitos, desde a sua assinatura até 

à presente data, e que face ao estipulado no n.º 3 do artigo 162.º do CPA, deve ser atribuído 

efeito jurídico aos factos decorrentes do referido protocolo. 

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere: 

1 - Nos termos do n.º 2 do artigo 162.º do CPA, reconhecer e declarar a nulidade do protocolo 

de colaboração para o Serviço Municipal de Metrologia celebrado entre a Câmara Municipal 

de Bombarral e a Câmara Municipal de Peniche no dia 1 de julho de 1996, 

2 - Nos termos do n.º 3 do artigo 162.º do CPA, atribuir efeitos jurídicos aos factos decorrentes 

do referido protocolo até à declaração de nulidade, e 

3 – Dar conhecimento da deliberação ao Município de Bombarral.» (Doc.558 NIPG 14614/15) -  

 

21) Adesão do Município de Peniche à jornada de promoção da saúde designada por Mexer-

se – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1333/2015: 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 17 de setembro de 2015, para a adesão do Município à 

jornada de promoção da saúde designada por Mexer-se, a realizar-se no dia 3 de outubro de 
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2015, no Parque Urbano da Cidade, entre as 10h00 e as 12h00. (NIPG 9681/15) --------------------   

 

22) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1334/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação 

relativo ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020. --------------------------------------------------  

 

Educação: 
 

23) 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 1335/2015: 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 da Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, para autorizar a transferência do 

valor de 917,00 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 14491/15) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

24) 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 1336/2015: 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 da câmara, datada de 25 e setembro de 2015, para autorizar a transferência do 

valor de 1 419,75 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 

14491/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

25) 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 1337/2015: 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 da Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, para autorizar a transferência do 

valor de 278,00 euros, para o Agrupamento de Escolas de Peniche, destinado a auxílios 

económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o 

primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016. (NIPG 14491/15) -----------------  

 

Património municipal: 
 

26) Aumento da quota mensal do condomínio do prédio sito no Sítio do Calvário, bloco 4, em 

Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1338/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 25 de setembro de 2015, de concordar com o aumento da quota mensal do 

condomínio do prédio sito no Sítio do Calvário, bloco 4, em Peniche, onde a Câmara Municipal 

é proprietária de uma fração, de 15,00 euros para 20,00 euros, com efeitos a partir do mês de 

outubro. (NIPG 14610/15) -------------------------------------------------------------------------------------  
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Aquisição de bens e serviços: 
 

27) Aquisição de serviço na área de Gestão de Eficiência Energética – Departamento de 

Energia e Ambiente: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1339/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando que a Câmara Municipal no dia 11 de setembro de 2015, tomou a decisão de 

contratar e autorizou o lançamento do procedimento de formação de contrato de gestão de 

eficiência energética. 

O procedimento foi lançado no dia 16 de setembro, e que o prazo para apresentação de 

propostas termina no dia 24 de setembro e que tendo-se verificado a omissão do âmbito do 

Certificado OHSAS 18001:2007. 

Proponho: 

1 – Que seja retificada a alínea k) do n.º 1 do artigo 26.º do Programa de Procedimento, e onde 

se lê: Certificado OHSAS 18001:2007, deve ler-se: Certificado OHSAS 18001:2007 para 

instalação e fornecimento de luminárias ou equipamentos de eficiência energética. 

2 – A prorrogação do prazo para entrega das propostas até às 18:00 horas do dia 29 de 

setembro de 2015.» (Doc.559 NIPG 14609/15) ------------------------------------------------------------  

 

28) Parecer prévio vinculativo para renovação de contratação de serviços na área da 

psicologia, na modalidade de avença – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------  
Deliberação n.º 1340/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de setembro 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 favorável 

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 83/2015 da 

DDAF. 

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio favorável para a contratação do 

serviço de psicologia clinica, doutora Marta Miguel, para desempenhar funções no Serviço de 

Ação Social e na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche, na modalidade de 

avença.» (Doc.560 NIPG 14521/15) -------------------------------------------------------------------------  

 

Documentos previsionais: 
 

29) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de 

Atividades Municipal para 2015 – Departamento Administrativo e Financeiro: -------------------  
Deliberação n.º 1341/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 23 de setembro de 2015, 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, de 23 de setembro de 2015, que se anexa, aprovo, ao 
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abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma alteração 

aos documentos previsionais, para o ano 2015 (modificação n.º 18), conforme consta dos 

documentos anexos à referida informação, e solicito à Câmara Municipal que ratifique este meu 

despacho.» (Doc.561 NIPG 14486/15) ----------------------------------------------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

30) Licenciamento de evento desportivo, denominado Passeio de Motos Clássicas – 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 1342/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de setembro 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 um pedido 

apresentado pela Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche, em 22 de 

setembro de 2015, para o licenciamento de um evento desportivo, denominado Passeio de Motos 

Clássicas, que se realizou no dia 27 de setembro de 2015, em Peniche. (NIPG 14347/15) ----------  

 

Apoios diversos: 
 

31) Apoio para a realização de festa religiosa, em honra de Nossa Senhora da Conceição, na 

localidade de Coimbrã – Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro: ----------------------  
Deliberação n.º 1343/2015: 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 setembro de 2015, para conceder à Associação de 

Cultura e Recreio D. Inês de Castro apoio logístico, dentro das disponibilidades materiais do 

Município, para a realização de festa religiosa, em honra de Nossa Senhora da Conceição, na 

localidade de Coimbrã. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na Sala de 

Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 14177/15) ------------------------------  

 

32) Apoio para a realização do II Convívio de Atletismo da Freguesia de Peniche – Freguesia 

de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1344/2015: 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 21 de setembro de 2015, para conceder à Freguesia de 

Peniche, apoio logístico, dentro das disponibilidades materiais do Município para a realização do 

II Convívio de Atletismo da Freguesia de Peniche, a realizar no dia 18 de outubro de 2015. 

(NIPG 14171/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

33) Apoio para a realização de arraial com música ao vivo – Associação de Estudantes da 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1345/2015: 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 senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 21 de setembro 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 

autorizou conceder à referida Associação de Estudantes, apoio logístico, dentro das 

disponibilidades materiais do Município para a realização de arraial com música ao vivo. (NIPG 

14028/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Apoio ao projeto denominado Cartão de Sócio – Estabelecimentos Aderentes e Associação 

de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: --------------------------------  
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Deliberação n.º 1346/2015: 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 25 de setembro de 2015, para atribuição de um subsídio à 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, no valor de 

125,00 euros, para apoio ao projeto denominado Cartão de Sócio - Estabelecimentos Aderentes. 

(NIPG 14046/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

35) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento desportivo, denominado Passeio de Motos 

Clássicas – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche: --------------------------  
Deliberação n.º 1347/2015: 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 25 de setembro 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 um pedido apresentado pela Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche, 

em 22 de setembro de 2015, para o licenciamento de um evento desportivo, denominado Passeio 

de Motos Clássicas, que se realizou no dia 27 de setembro, em Peniche. (NIPG 14347/15) --------  

 

36) Apoio para o desenvolvimento da atividade desportiva – Grupo Desportivo de Peniche: ----  
Deliberação n.º 1348/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando que o subsídio ao Grupo Desportivo de Peniche para apoio à atividade que 

desenvolve na área desportiva é atribuído para a época desportiva, a pagar de setembro a 

agosto, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do 

n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, atribua um subsídio para a 

época 2015/2016, no mesmo valor ao atribuído para a época 2014/2015, ou seja de 50.400,00 €, 

a pagar em 12 prestações de 4.200,00€.» (Doc.562 NIPG 14548/15) ----------------------------------   

 

37) Comparticipação para transporte escolar – Kai Carlos Vitorino: --------------------------------  
Deliberação n.º 1349/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 24 de setembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, e nos termos do artigo 

121.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, proceda à audiência prévia da requerente manifestando a intenção de indeferir o 

pedido de comparticipação, nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito 

da rede de transportes escolares, do aluno Kai Carlos Vitorino, residente no Baleal, Ferrel, uma 

vez que os motivos invocados configuram uma opção dos encarregados de educação, não tendo 

o Município qualquer responsabilidade sobre a mesma.» (Doc.563 NIPG 14602/15) ---------------  

 

38) Comparticipação para transporte escolar – Seth Carlos Vitorino: -------------------------------  
Deliberação n.º 1350/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 24 de setembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, e nos termos do artigo 
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121.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, proceda à audiência prévia da requerente manifestando a intenção de indeferir o 

pedido de comparticipação, nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito 

da rede de transportes escolares, do aluno Seth Carlos Vitorino, residente no Baleal, Ferrel, 

uma vez que os motivos invocados configuram uma opção dos encarregados de educação, não 

tendo o Município qualquer responsabilidade sobre a mesma.» (Doc.564 NIPG 14603/15) -------  

 

39) Comparticipação para transporte escolar – Fabiana Isabel Andrade Santos: -----------------  
Deliberação n.º 1351/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 24 de setembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos 

com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna 

Fabiana Isabel Andrade Sousa, residente em Geraldes, a fim de poder frequentar o curso de 

cozinha, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.565 NIPG 14604/15) ---------------------  

 

40) Comparticipação para transporte escolar – Victor Mendes de Carvalho: ----------------------  
Deliberação n.º 1352/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 24 de setembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, e nos termos do artigo 

121.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, proceda à audiência prévia da requerente manifestando a intenção de indeferir o 

pedido de comparticipação, nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito 

da rede de transportes escolares, do aluno Victor Mendes de Carvalho, residente no Alto 

Veríssimo, Atouguia da Baleia, uma vez que o curso de Hotelaria da Escola Profissional de 

Penafirme é financiado pelo Programa Operacional Capital Humano, podendo o aluno usufruir 

do transporte com comparticipação a 100%.» (Doc.566 NIPG 14606/15) ----------------------------  

 

41) Comparticipação para transporte escolar – Ruben Espadilha de Sousa: -----------------------  
Deliberação n.º 1353/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 24 de setembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos 

com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno 

Ruben Espadilha de Sousa, residente no Casal Moinho, a fim de poder frequentar o curso de 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, na Escola Rafael Bordalo Pinheiro, em Caldas da 

Rainha.» (Doc.567 NIPG 14607/15) -------------------------------------------------------------------------  

 

Abrigos dos pescadores da Berlenga: 
 

42)  Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2015: -------------  
Deliberação n.º 1354/2015: Deliberado tomar conhecimento do ponto de situação relativamente 
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à atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2015 e encarregar o 

Gabinete Jurídico de verificar qual o procedimento a adotar para se proceder à desocupação dos 

abrigos n.º 2, 9 e 10. (NIPG 14499/15) ----------------------------------------------------------------------   

 

43) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 1355/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando que o Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos 

Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga”, prevê a entrega das chaves dos Abrigos, aos 

pescadores, no mês de janeiro, e que, conforme cronograma que se anexa, para cumprir tal data 

é necessário a Câmara Municipal dê início ao procedimento de atribuição das Casas 

denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga para o ano de 2016. 

Nos termos da competência que me confere o n.º 2 do artigo 7.º do RACDAPIB, proponho a 

abertura do procedimento nos seguintes termos: 

a) O prazo para apresentação de candidaturas: 10 dias úteis; 

b) O número de Abrigos a atribuir: 

i. Aos pescadores: 11 abrigos; 

ii. Aos operadores marítimo-turísticos:3 abrigos; 

c) O órgão responsável por prestar os esclarecimentos necessários à boa interpretação do 

procedimento é o Presidente da Câmara Municipal; 

d) O valor a pagar como contrapartida pela utilização dos Abrigos, tendo em conta a 

deliberação da Câmara Municipal de 30 de outubro de 2012, mantem-se a tabela de preços:  

“Artigo 36.º - Utilização das casas abrigo: 

a. Abrigos para atividade da pesca (período de janeiro a dezembro) - 600,00 euros por 

abrigo/anuidade; 

b. Abrigos para a atividade marítimo-turística ou turismo de natureza (período de maio a 

setembro) - 500,00 euros por abrigo/anuidade.”» (Doc.568 NIPG 14445/15) -------------------------  
 

Outros: 
 

44) Ressarcimento por danos – Célia Maria Estevão Fidalgo Braz: ---------------------------------  
Deliberação n.º 1356/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 22 de setembro de 2015, para suportar a despesa no valor de 300,00 euros, 

inerentes à colocação de um novo revestimento na sepultura perpétua T7-F3-C17, concessionada 

à senhora Célia Braz. (NIPG 1976/15) -----------------------------------------------------------------------  

 

45) Indemnização relativa a danos causados a um fogo particular, por uma infiltração 

proveniente de um fogo municipal – Departamento de Obras Municipais: --------------------------  
Deliberação n.º 1357/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 22 de setembro de 2015, para autorizar os serviços municipais a adquirirem 

os materiais e a realizarem as obras necessárias para reparação de um fogo particular, sito no 

Sítio do Calvário, bloco 2, 3.º esquerdo, em Peniche, na sequência de danos causados por uma 

infiltração de água proveniente de um fogo municipal. (NIPG 14389/15) -----------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1358/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para alteração dos horários de início das reuniões ordinárias 
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da Câmara Municipal de Peniche, a realizar nos dias 5 e 12 de outubro, com início pelas quinze 

horas e onze horas, respetivamente. --------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1359/2015: 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, Josselène 

Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. ------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no 

dia 26 de outubro, 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. ----------------------------------------  

 

 

 


