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ATA N.º 43/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2015 

 

Aos cinco dias do mês de outubro 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, Sandra Cristina 

Machado Matos, 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 intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Legalização de uma estrutura, instalada no logradouro de um prédio urbano, 

sito na Estrada Marginal Norte, Sítio do Abalo, em Peniche – Profresco - Produtos Alimentares, 

L.da;-------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------  

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

a habitação unifamiliar, na Praceta 5 de Outubro, em Coimbrã – João Paulo Oliveira Teófilo; ----  

 ------------------- 3) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de um edifício, 

destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua Quinta da Rosa, em São Bernardino – David dos 

Reis Correia;----------------------------- ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Demolição de um edifício, sito na Rua Padre Faria Lopes e Rua Padre José 

Nunes Ferreira Tavares, em Atouguia da Baleia, e construção de um novo edifício, destinado a 

habitação, comércio e/ou serviços, no mesmo local – Sousa Madeira & Irmãos, L.da; ---------------  

 ------------------- 5) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua José 

Júlio, em Casais de Mestre Mendo – Jacques Antunes Gomes;------------------------------------------  

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

 ------------------- 6) Instalação de três painéis publicitários, na Avenida da Praia e Avenida do 

Porto de Pesca, em Peniche, e na rotunda do Casal da Ponte – Móveis Siopa & Batista, L.da; ------  

 ----------------- Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreitada de “Remodelação do Edifício António Bento” – Consórcio Arada/Manindustria; ------  

 ------------------- 8) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreitada de “Beneficiação da Avenida Monsenhor Bastos (entre a rotunda e o posto de 

combustíveis) – Submerci - Construção e Urbanização, L.da; -----------------------------------------------  

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

 ------------------- 9) Portugal 2020; ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) Arrendamento do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação 

de serviços náuticos, sito na Praia do Molhe Leste – Filipe Miguel de Sousa Rodrigues; -----------  

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

 ------------------- 11) Emissão de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche – Sector de 

Cultura;------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do 
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Associativismo;-----  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens 

Atletas – Pelouro da Juventude; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------------- Contratação de empréstimos: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Contratação de empréstimo no âmbito da candidatura do Município ao 

programa do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana denominado Reabilitar para Arrendar.  

 ----------------- Impostos Municipais: -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 

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

 ------------------- 17) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2016; -------------------------------  

 ------------------- 18) Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho 

de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2016; -------------------------------------------------  

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

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

da Conceição, e arraial, na localidade de Coimbrã – Associação de Cultura e Recreio D. Inês de 

Castro;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com 

procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, e arraial, na localidade de Coimbrã – 

Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro; -------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 22) Apoio para a pintura de edifício – Centro Social da Bufarda; -------------------  

 ------------------- 23) Apoio para participação em concerto, a realizar em Bicesse, concelho de 

Cascais – Coral Stella Maris de Peniche; --------------------------------------------------------------------  

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

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

2015. ---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A senhora Vereadora Sandra Matos só participou na reunião a partir das quinze horas e trinta 

minutos, tendo chegado quando decorria o período de audição do público.  ---------------------------  

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 quatro da ordem do dia. ---------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Ângelo Miguel Ferreira 

Marques 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, aquando da chegada da cidadã imediatamente 

a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sandra Cristina Machado Matos, do Partido 

Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo senhor 
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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 da 

referida cidadã, pelo que 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: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 40/2015, da reunião camarária realizada no passado 

dia 14 de setembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

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

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Solange Lima, Melany e Américo solicitaram o ponto de situação relativamente às licenças 

para o exercício de venda ambulante. O senhor Presidente da Câmara fez um ponto de situação 

relativamente ao Regulamento municipal da atividade de comércio a retalho não sedentária e da 

atividade de restauração ou de bebidas não sedentária, no concelho de Peniche, dizendo que o 

trabalho está a ser desenvolvido pela Câmara Municipal. Disse que o assunto foi abordado em 27 

de julho de 2015, dando início ao procedimento para elaboração do Regulamento, e que, até dia 

19 de agosto, esteve aberto à constituição de interessados. Disse que, neste momento, se encontra 

em fase de elaboração da proposta, para, posteriormente, ser apresentado à Câmara Municipal, 

que a deverá submeter a consulta pública e por fim, à aprovação da Assembleia Municipal. Disse 

pretender que este assunto seja presente à Assembleia Municipal, no próximo mês de fevereiro. 

O senhor Vereador Filipe Sales relembrou que a primeira vez que teve contacto com a situação 

apresentada foi no dia 20 de abril de 2015 e que, na altura, manifestou-se a concordância em se 

arranjar uma alternativa para que pudessem exercer a atividade, enquanto não houvesse 

regulamento. Deu conta da existência de municípios, onde o regulamento já se encontra em 

vigor. Considerou pouco razoável, o período de tempo decorrente desde a sinalização deste 

assunto até à data da possível aprovação do regulamento. Disse que a Assembleia Municipal tem 

a competência de aprovar os regulamentos, no entanto, estes são elaborados pela Câmara, não 

podendo a Assembleia Municipal aprovar enquanto a Câmara Municipal não submeter para 

aprovação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves reiterou a ideia transmitida pelo senhor 

Vereador Filipe Sales de que não compete à Câmara aprovar mas que compete propor. Disse 

que, não havendo regulamento mas havendo uma lei geral, o requerimento que foi entregue pela 

requerente dando conta da sua pretensão, tem de ser presente à Câmara para apreciação, ou seja, 

a requerente não pode ficar sem resposta por não existir regulamento. Sugeriu que se agendasse 

o assunto, para quando houvesse oportunidade. ------------------------------------------------------------  

- Francisco e Júlia Silva reclamaram da falta de limpeza num terreno privado, existente nas 

traseiras da sua habitação sita, na Rua Rodrigo Guisado Carvalho, em Reinaldes. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro que verificasse o ponto de situação do processo para dar conhecimento aos 

interessados. Disse que na reunião de câmara seguinte seria dado também, conhecimento do 

levantamento efetuado e com informação atualizada, aos senhores vereadores. ----------------------  

- Ana Maria Pêgo agradeceu a colocação da tampa do molok que havia sido roubada há cerca 

de dois meses. Queixou-se da quantidade de ervas existente na Rua do Sol, em Peniche. Deu 

conta da necessidade da colocação de um corrimão na escada que desce da Rua Dr. Francisco Sá 

Carneiro para a Rua do Sol, frente ao posto de transformação. Sugeriu que se verificasse a 

questão do estacionamento na Rua Cruz das Almas, em Peniche, que torna a rua muito estreita e 
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sem visibilidade para peões e viaturas. Referiu as condições em que se encontra a estrada junto 

do acampamento de indivíduos de etnia cigana, sugerindo a colocação de alcatrão, no sentido de 

melhorar tais condições. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse não estar a ver qual era a 

escada a que se referia a senhora Ana Maria Pêgo, e, por isso, não se iria pronunciar sobre essa 

questão, mas que seria verificada. Explicou as exigências que a nova lei apresentava 

relativamente aos infestantes, dando conta de que estão atualmente reunidas as condições para 

avançar com a intervenção, acompanhadas e coordenadas pelo Engenheiro Sérgio Rosa. ----------  

- Alberto Remígio Leandro reclamou o facto de ainda não lhe ter sido dada a chave do abrigo 

que lhe foi atribuído, na Berlenga e deu conta de que a casa ainda não se encontrava desocupada. 

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o assunto apresentado iria ser apreciado 

naquela reunião para decidir quais os meios que seriam utilizados para reposição da legalidade. 

O senhor Vereador Filipe Sales disse serem sensíveis aos argumentos apresentados pelo senhor 

Alberto Leandro. Reiterou o que havia sido dito pelo senhor Presidente da Câmara, de que iria 

ser apreciado o assunto em reunião de câmara para decidir qual a metodologia a adotar para 

retirar os infratores dos abrigos. Disse já ter falado sobre a penalização que deveria ser aplicada a 

estas pessoas que utilizam indevidamente os abrigos. -----------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Circular n.º 82/2015, datada de 18 de setembro de 2015, da Associação Nacional Municípios 

Portugueses, dando conhecimento do valor da quota anual para o ano de 2016. (NIPG 14494/15)  

 

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

Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2015. --------------------------------------------------  

 

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 28 de setembro, reuniu-se com a Comissão de Festas de Ferrel. ------------------------------  

- No dia 30 de setembro, reuniu-se com a Administração do Hotel Soleil, onde apresentaram uma 

intenção de investimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de outubro, participou na assinatura do protocolo celebrado entre o Município de 

Peniche/ Comunidade Intermunicipal e a Entidade Regional de Turismo do Centro, a propósito 

do Campeonato do Mundo de Surf. --------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de outubro, esteve presente no Conselho Intermunicipal, na Nazaré. ----------------------  

- No dia 1 de outubro, reuniu-se com a Direção do Grupo Desportivo de Peniche, para 

enquadramento da questão dos investimentos associados às melhorias estéticas e de valorização 

do estádio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 2 de outubro, reuniu-se com a Doutora Fernanda Paula Oliveira, a propósito do processo 

da empresa Profresco. ------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 3 de outubro, participou no desenvolvimento de uma ação, no âmbito do dia do coração, 

felicitando todos os participantes e associações parceiras envolvidas nesta ação. --------------------  
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Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 28 de setembro a 5 de 

outubro do corrente ano: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

reuniões: Na reunião com os vários Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche a 

propósito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – avaliação de currículos de 

candidatos. O início das AEC no concelho de Peniche deverá ter lugar na segunda-feira, dia 12 

de outubro de 2015; 

- Na reunião ordinária do mês de setembro de Assembleia Municipal; 

- Na reunião com a equipa técnica a propósito dos conteúdos que irão estar patentes no Museu 

das Rendas. Pretende-se apresentar candidatura ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas (FEAMP), aquando da abertura dos avisos, prevista para o início do ano de 2016, 

para aquisição de equipamentos indispensáveis ao projeto expositivo deste importante 

equipamento cultural; 

- Na reunião com a Direção do Grupo Desportivo de Peniche; 

- Na visita às instalações da EDP no Porto, a fim de obter, a título gratuito, mobiliário de 

escritório para o Fórum Multiusos na Serra D’El Rei e para o Museu da Renda de Bilros; 

- Na reunião com a Dra. Fernanda Paula sobre o processo da empresa Profresco; 

- No acompanhamento às diversas obras municipais em curso:  

- Escolas do concelho de Peniche; 

- Pintura do Bairro Valverde; 

- Intervenções diversas no Bairro do Calvário; 

- Aplicação de pavimento na Rua Nova/Travessa Nova, na Bufarda em Atouguia da Baleia.  

- Nas comemorações das Jornadas Europeias do Património 2015 com a apresentação da obra 

"Entre o Reino e o Império: a carreira político-militar de D. Luís de Ataíde (1516-1581)", de 

Nuno Vila-Santa, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche. 

Jorge Amador, vice-presidente da Câmara Municipal, presidiu a sessão e falou da ligação desta 

figura ao território;  

- No convívio promovido pela Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Reinaldes, em honra 

de Stª Bárbara; 

- No convívio da Associação de Caçadores e Pescadores dos Amigos de Peniche. Uma 

Associação com sede na Bufarda; 

- Na iniciativa promovida pelo Rotary Club realizado no âmbito da visita oficial do Governador 

desta organização ao nosso Concelho; 

 - No convívio promovido pela comissão da Festa de Nossa Sra. do Rosário, na Bufarda.  

Deu conta do reinício do funcionamento das Piscinas Municipais a partir da próxima quarta-

feira, dia 7 de outubro.»  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Reuniu-se com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, no âmbito da candidatura ao Portugal 

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na exposição, cujo tema é Arte Sénior, patente na sala de exposições do 

Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche.  ------------------------------------------------------  

- No dia 2 de outubro, reuniu-se com a Diretora Executiva do ACES, Dr.ª Ana Pisco, em 

conjunto com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, acerca da colocação 

de médicos de família. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou e agradeceu a participação das associações que estiveram envolvidas no evento 
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realizado no dia 3 de outubro, no Parque Urbano da Cidade, no âmbito das comemorações do 

Dia Mundial do Coração. --------------------------------------------------------------------------------------   

    

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Felicitou, em nome dos Vereadores do Partido socialista, os senhores Vereadores do Partido 

Social Democrata, pelos resultados eleitorais que obtiveram, nestas eleições. ------------------------  

- Deu conta e agradeceu o envio que lhe foi feito, das informações que havia solicitado 

relativamente às questões colocadas sobre as frações comerciais existentes na Prageira, sobre a 

reposição de abonos que o ex Vereador Carlos Augusto Faustino da Silva teria que devolver à 

Câmara Municipal e que não o fez, disse, no entanto, que ainda não tinha recebido qualquer 

informação relativamente ao espaço para estacionamento junto ao Pingo Doce. O senhor 

Presidente da Câmara disse que o Departamento de Obras Municipais não tem identificada a 

questão da receção, enquanto infraestrutura e por isso apelou ao senhor Engenheiro José Pires 

para dar alguma colaboração neste sentido. Disse contar trazer essa informação na próxima 

semana.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu-se concretamente ao processo apresentado pela Distripeniche, que é proprietária de 

todo o terreno, onde pretende instalar o posto de combustível, que até à data, não recebeu 

qualquer resposta por parte da Câmara. Disse que gostaria que lhe fossem disponibilizados os 

processos dos postos de combustíveis para fazer uma análise sobre eles. O senhor Presidente da 

Câmara propôs que na reunião de câmara do dia 19 de outubro, fossem presentes todos os 

processos relativos à instalação de postos de combustível para apreciação e tomada das decisões 

possíveis. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que o processo do senhor 

António José ferreira Correia iria ser apreciado, no dia seguinte, na reunião da Comissão 

Municipal de trânsito. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para o facto do parecer jurídico e do esclarecimento por parte do senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves, sobre os parques de gás, não terem sido apresentados, atá à data e 

que gostaria de saber qual o ponto de situação em que se encontra este processo. O senhor 

Presidente da Câmara disse que seria presente à reunião de dia 19 de outubro o assunto dos 

parques de gás. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fez referência à disparidade das respostas para um mesmo assunto, designadamente sobre as 

questões que tem vindo a colocar, há já vários anos, sobre o acampamento de indivíduos de etnia 

cigana, colocando em causa a necessidade de existir o período de intervenção dos Vereadores, 

nas reuniões de câmara. A senhora Vereadora Clara Abrantes esclareceu que, de momento, não 

existem condições para conseguir resolver a questão do acampamento de indivíduos de etnia 

cigana, no entanto, disse caber ao Pelouro da Intervenção Social acompanhar estas situações em 

termos do seu desenvolvimento. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Reiterou algumas questões que tem vindo a colocar, nomeadamente, o ponto de situação 

relativamente às diligências que têm sido tomadas, no que concerne aos maus cheiros da fábrica 

de farinha de peixe. O senhor Presidente da Câmara disse que haviam ficado de oficiar o 

senhor Ministro, no sentido de relembrar o assunto. Deu conta que o oficio ainda não havia sido 

elaborado, dando indicação ao serviço para que fosse elaborado o quanto antes. ---------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão da Regueira do Poço. O senhor 

Presidente da Câmara informou que foi feita uma notificação nos termos em que o gabinete 

jurídico colocou e que aponta para uma situação de posse administrativa. Disse que seria 

presente na próxima reunião informação sobre o ponto de situação para que se possa tomar uma 

decisão relativamente a esta matéria.-------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à taxa de ocupação do Parque de Campismo Municipal, solicitou o ponto de 
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situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que essa informação foi 

disponibilizada a todos os vereadores, no dia 14 de setembro de 2015, através de correio 

eletrónico e que a Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro iria reencaminha-lo. ---  

- Disse querer saber qual o ponto de situação relativamente à questão da bomba existente no 

Largo dos Bolhos. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que a bomba de água é 

da responsabilidade do Município e que este não dispõe dos materiais necessários para fazer a 

intervenção que a bomba necessita. Disse que assim que houver essa disponibilidade, a bomba 

será reparada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu também a questão da instalação de postos de combustível em terrenos privados e na 

demora de uma resposta, por parte da Câmara aos interessados, no caso concreto do processo 

60/14 de António José Ferreira Correia. ---------------------------------------------------------------------     

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Começou pelo assunto que o senhor vereador Filipe Sales tinha abordado, relembrando que o 

senhor José António Ferreira Correia entregou em janeiro de 2014, um pedido de informação 

prévia, ao qual o Município tem de dar uma resposta. ----------------------------------------------------  

- Disse continuar a aguardar esclarecimentos sobre a entrada de visitantes, no Museu de Peniche, 

trazidos pelo PCP, sem que houvesse pagamento. O senhor Presidente da Câmara deu conta de 

que já havia sido elaborada a informação pelo Gabinete Jurídico e que seria presente numa 

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

- Questionou para quando a compra do imóvel, localizado junto ao Hospital de Peniche, que o 

Município mostrou interesse em comprar, desde 2008. O senhor Presidente da Câmara disse 

ter sido feito um pacote de avaliações, cuja informação deve ser disponibilizada brevemente. -----  

- Perguntou se o senhor Vice-Presidente da Câmara já tinha resposta relativamente à questão da 

venda ambulante nas imediações do Mercado da Consolação, feita com cartão de venda, 

renovado pelo Município, mas sem o cartão da Direção Geral das Atividades Económicas. A 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que renovação do 

cartão não houve, o que poderá estar a acontecer é que possam estar a vender nas imediações do 

Mercado da Consolação, com alguma autorização. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

que não havia qualquer autorização para venda e que iriam verificar o que se passava. -------------  

- Solicitou informação sobre o desenvolvimento da questão da nova construção erigida no 

acampamento de indivíduos de etnia cigana, da qual deu conta numa reunião anterior. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes informou que, em conjunto com a PSP, conseguiram dominar a 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que o PSD apresentou várias propostas que foram retiradas da ordem do dia e que 

nunca mais voltaram à Câmara. Sugeriu que fossem agendadas novamente, na medida em que 

julga que as mesmas já deveriam ter sido discutidas e alvo de deliberação. A sugestão da senhora 

Vereadora Cristina Leitão foi aceite e serão agendadas novamente as propostas apresentadas 

pelos senhores vereadores do PSD.   -------------------------------------------------------------------------   

- Perguntou para quando o agendamento do assunto relativo ao estacionamento na arriba da 

Ponta do Trovão, uma vez que julga estarem reunidas as condições para tomarem uma decisão 

relativamente ao assunto. O senhor Presidente da Câmara apontou o agendamento do assunto 

para a próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou o ponto de situação relativamente ao estudo, que os serviços ficaram de fazer, sobre 

o trânsito na Rua da Malaca, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o que 

foi pedido à senhora Arquiteta Etelvina já tinha sido elaborado e que logo que possível seria 

presente a reunião de câmara.  --------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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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) Legalização de uma estrutura, instalada no logradouro de um prédio urbano, sito na 

Estrada Marginal Norte, Sítio do Abalo, em Peniche – Profresco - Produtos Alimentares, L.da:  
Deliberação n.º 1360/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

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

senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para aprovação da legalização de uma 

estrutura, instalada no logradouro de um prédio urbano, sito na Estrada Marginal Norte, Sítio do 

Abalo, em Peniche. (DPGU 5/15) ----------------------------------------------------------------------------   

 Durante a apreciação deste ponto usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: -----------  

O senhor Presidente da Câmara disse que reuniu com a Doutora Fernanda Paula Oliveira com 

objetivo de esclarecer a dúvida pessoal que tinha da tomada de posição em relação a este 

assunto. Informou que, face aos argumentos que a Doutora Fernanda Paula Oliveira apresentou, 

iria votar favoravelmente, designadamente, que a Câmara Municipal, ao admitir pedir ao 

promotor a justificação que a enquadrasse no Regulamento do PDM, já estaria a tomar uma 

posição. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a sua intervenção era no mesmo 

sentido da do senhor Presidente da Câmara, ou seja, no sentido da aprovação. Referiu que a 

filosofia da Câmara em relação a esta empresa tem sido de resolução natural dos seus problemas, 

no que diz respeito à questão do licenciamento, e nesse sentido, recordou o papel 

importantíssimo que a Câmara teve relativamente a algumas situações que obrigaram a 

alterações do PDM, etc e que mereceram uma posição consensual de resolução. Deu conta de 

que não houve qualquer prejuízo para a empresa, uma vez que esteve a funcionar com 

normalidade, durante o período de espera para esclarecimento do processo. O senhor vereador 

Jorge Gonçalves informou que a sua posição também seria favorável, no entanto, considerou 

incorreto o procedimento de levar a reunião de câmara o processo, quatro meses após a emissão 

do parecer, mesmo estando a empresa a funcionar sem prejuízo algum, como havia dito o senhor 

Vice-presidente da Câmara. Questionou se a não resolução em tempo útil desta questão, não teria 

inviabilizado o evento gastronómico que iria decorrer na altura do campeonato do mundo de 

surf. Disse parecer-lhe que, para uma cidade que necessita de ter iniciativas que atraiam pessoas, 

não foi uma boa posição. Disse que, sobre esta matéria, apresentaria uma declaração de voto. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que, para a realização desse evento 

gastronómico, o que seria pedido à Câmara era muito pouco, designadamente, algum apoio 

logístico e licenciamento. Disse ter ficado a aguardar o protocolo para se proceder ao 

licenciamento da iniciativa, o que, até à, data nunca aconteceu.  ----------------------------------------   

 

2) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, na Praceta 5 de Outubro, em Coimbrã – João Paulo Oliveira Teófilo: ---------------  
Deliberação n.º 1361/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 

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

senhor Presidente da Câmara, datada de 2 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Tendo em conta que, até à data, o requerente não apresentou resposta à audiência prévia, 

realizada no dia 2 de julho de 2015, cujo prazo de pronúncia terminou no dia 21 de julho de 

2015, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo do disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 134/2014, de 9 de setembro 

(RJUE), emitir parecer final desfavorável, tendo em conta a informação da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 30 de setembro de 2015 e parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 28 de maio de 2015, 

procedendo-se ao arquivamento do processo.» (Doc.569 DPGU R266/15) ---------------------------  

 

3) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de um edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, sito na Rua Quinta da Rosa, em São Bernardino – David dos Reis Correia: --------  
Deliberação n.º 1362/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 

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

senhor Presidente da Câmara, datada de 2 de outubro 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 informação prévia sobre a viabilidade de 

legalização de moradia unifamiliar, sita na rua Quinta da Rosa, n.º 8, na localidade de S. 

Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de David dos Reis Correia, 

no dia 7 de setembro de 2015, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), delibera emitir 

parecer favorável à pretensão, nas condições constantes nos pareceres da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 25 e 29 de setembro de 2015, ficando o 

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

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

de setembro (RJUE).» (Doc.570 DPGU R697/15) ---------------------------------------------------------  

 

4) Demolição de um edifício, sito na Rua Padre Faria Lopes e Rua Padre José Nunes 

Ferreira Tavares, em Atouguia da Baleia, e construção de um novo edifício, destinado a 

habitação, comércio e/ou serviços, no mesmo local – Sousa Madeira & Irmãos, L.da: ------------  
Deliberação n.º 1363/2015: 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 2 de outubro 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 demolição de existente e construção 

de edifício de habitação, comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Rua Padre Faria Lopes, 

n.º 9 e Rua Padre José Nunes Ferreira Tavares, n.º 10, em Atouguia da Baleia, apresentado em 

nome de Sousa Madeira & Irmãos, Lda., no dia 31 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 29 de setembro de 2015, 

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

municipal, da área de 17,00 m2 para cumprimento do plano de alinhamentos.» (Doc.571 DPGU 

85/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua José Júlio, em 

Casais de Mestre Mendo – Jacques Antunes Gomes: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1364/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 2 de outubro 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 n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação). 

Parece de certificar em conformidade com o auto de vistoria.» (Doc.572 NIPG 14896/15) --------  
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

6) Instalação de três painéis publicitários, na Avenida da Praia e Avenida do Porto de Pesca, 

em Peniche, e na rotunda do Casal da Ponte – Móveis Siopa & Batista, L.da: ----------------------  
Deliberação n.º 1365/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 25 de setembro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para que se proceda à audiência prévia da 

empresa Móveis Siopa & Batista, L.da, manifestando a intenção de indeferir o pedido que 

apresentou para instalação de três painéis publicitários, na Avenida da Praia e Avenida do Porto 

de Pesca, em Peniche, e na rotunda do Casal da Ponte, por contrariar o disposto na alínea a), k) e 

f) do art.º 32 do Regulamento Municipal de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público e por 

não se encontrar concluído o estudo camarário que irá definir os locais permitidos para a fixação 

publicitária. (Doc.573 Pub.51/15) ----------------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de 

“Remodelação do Edifício António Bento” – Consórcio Arada/Manindustria: --------------------  
Deliberação n.º 1366/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 2 de outubro 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 Jorge Amador, Vice-

Presidente da Câmara, José Coelho, Técnico Superior de Engenharia Civil no Departamento de 

Obras Municipais, e Francisco Silva, Diretor do Departamento de Obras Municipais, para 

constituírem a comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de 

“Remodelação do Edifício António Bento”. (Doc.574 NIPG 14895/15) -------------------------------  

 

8) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de 

“Beneficiação da Avenida Monsenhor Bastos (entre a rotunda e o posto de combustíveis)” – 

Submerci - Construção e Urbanização, L.da: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1367/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 2 de outubro 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 Jorge Amador, Vice-

Presidente da Câmara, José Coelho, Técnico Superior de Engenharia Civil no Departamento de 

Obras Municipais, e Francisco Silva, Diretor do Departamento de Obras Municipais, para 

constituírem a comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de 

“Beneficiação da Avenida Monsenhor Bastos (entre a rotunda e o posto de combustíveis)”. 

(Doc.575 NIPG 14891/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

9) Portugal 2020: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1368/2015: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de 

situação relativo ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020, designadamente o sucesso da 

submissão da candidatura do Município ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

(PEDU). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 
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10) Arrendamento do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços 

náuticos, sito na Praia do Molhe Leste – Filipe Miguel de Sousa Rodrigues: ----------------------  
Deliberação n.º 1369/2015: Deliberado solicitar ao Departamento Administrativo e Financeiro, 

através do Gabinete Jurídico, que verifique os constrangimentos da pretensão apresentada pelo 

atual concessionário do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços 

náuticos, sito na Praia do Molhe Leste, através de carta, datada de 15 de setembro de 2015, 

nomeadamente o facto de os equipamentos propriedade do arrendatário ficarem no edifício.  -----   

Durante a apreciação deste ponto usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ------------  

O senhor Presidente da Câmara leu uma carta a si enviada, pelo atual concessionário do 

estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito na Praia do 

Molhe Leste - Filipe Miguel de Sousa Rodrigues. Disse não ver qualquer inconveniente, que os 

equipamentos existentes no estabelecimento fiquem ao cuidado do atual concessionário, no 

entanto, a Câmara Municipal não se responsabilizará por quaisquer danos que possam suceder. O 

senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não concordar com o não pagamento da renda e com a 

continuação da posse da chave do estabelecimento, classificando esta situação de abusiva, uma 

vez que esta decisão foi tomada exclusivamente pelo atual concessionário, sem que tivesse 

existido qualquer diálogo com a Câmara Municipal. Questionou se havia sido dado 

conhecimento da deliberação que a Câmara Municipal tomou de prorrogação do prazo do 

contrato, até ao dia 31 de dezembro de 2015. A senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro esclareceu que, não havia sido dado conhecimento formal dessa 

decisão, uma vez que a ata onde constava essa deliberação estava para aprovação, no entanto, 

deu conta de que, no atendimento que havia realizado com o concessionário, essa possibilidade 

foi colocada, tendo o atual concessionário ficado de ponderar. O senhor Presidente da Câmara 

reiterou o facto de ter sido colocada a possibilidade de prorrogação do prazo do contrato, 

dizendo que a mesma havia sido rejeitada. O senhor Vereador Filipe Sales disse fazer-lhe alguma 

confusão, a forma com que é escrita a carta enviada pelo concessionário do estabelecimento, ao 

senhor Presidente da Câmara, no entanto, disse não ficar surpreendido com o primeiro parágrafo, 

onde é efetuada uma crítica à Câmara sobre a forma como são geridos os finais das concessões. 

Disse não lhe parecer de bom-tom as imposições efetuadas pelo atual concessionário sem ter 

uma palavra de cortesia para com Presidente de Câmara. Manifestou a sua preocupação com o 

que irá acontecer aquela concessão. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que existem 

obras mínimas que têm de ser efetuadas e que solicitou a sua quantificação. O senhor Vice-

Presidente da Câmara referiu o respeito que o senhor Filipe Rodrigues deveria demonstrar para 

com os autarcas, uma vez que o comportamento do Município para com ele tem sido 

caracterizado pela normalidade. Disse julgar que se deveria deferir a questão de deixar os 

equipamentos no estabelecimento durante algum tempo, esclarecendo que a responsabilidade de 

danos que possam ocorrer será do concessionário e a necessidade de ser encontrada uma solução 

rápida para essa questão. Disse que o atual concessionário deverá concorrer à concessão, em 

igualdade de circunstâncias com todos aqueles que também pretendam concorrer. A senhora 

Vereadora Sandra Matos sugeriu que, após os resultados do concurso, o atual concessionário 

tenha um prazo para proceder à entrega da chave e à retirada dos equipamentos. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu, uma vez mais que, independentemente da utilização que se 

vier a dar à concessão, existem obras do ponto de vista estrutural que têm de se efetuadas e é a 

quantificação dessas intervenções que foram solicitadas aos serviços, para que, posteriormente, 

se possam tomar as decisões mais adequadas. O senhor Vereador Filipe Sales disse que o assunto 

já havia sido amplamente discutido e que lhe fazia confusão as entidades com jurisdição sobre o 

espaço de concessão ainda não terem sido contactadas, tal como havia sido deliberado. Referiu, 

uma vez mais, a questão da mudança de utilização do espaço, mas sem exclusividade para 
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alojamento, uma vez que, pretende que seja contemplado, também, o uso atual. O senhor 

Presidente da Câmara relembrou e reiterou o que já havia sido deliberado, dizendo que foi 

solicitado à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que colija todos os elementos 

necessários para consultar a Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, relativamente a eventuais alterações do 

uso do espaço em questão, e aos serviços associados ao Departamento de Obras Municipais, a 

estimativa de custos das intervenções estruturais necessárias. Esclareceu que o processo estava a 

ser desenvolvido em dois sentidos, fazendo-se uma estimativa das intervenções necessárias a 

nível estrutural e em paralelo o contacto com a APA e a CCDR. Lamentou os termos em que o 

ofício foi redigido e o facto de se estar a transmitir uma situação sem que haja um pedido de 

autorização, à Câmara Municipal, para deixar o equipamento no interior do estabelecimento. 

Lamentou o facto do concessionário não ter correspondido à proposta que lhe foi formulada pela 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, na sequência deliberação 

tomada. Apesar de tudo, disse que a Câmara Municipal se dispõem a acolher esta pretensão, 

excluindo qualquer tipo de responsabilidade, devendo ser entregue uma cópia da chave à Câmara 

Municipal. O senhor Vereador Filipe Sales disse que esta posição iria abrir um precedente. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara informou que já havia existido um caso semelhante, no 

Parque de Campismo Municipal. Foi proposto pelo senhor Presidente da Câmara que se 

estipulasse um prazo de 90 dias para que o equipamento e a chave fosse entregue à Câmara 

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

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

11) Emissão de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche – Sector de Cultura: -----  
Deliberação n.º 1370/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a emissão de 10 000 

senhas de cobrança para ingresso no Museu Municipal, no valor unitário de 1,60 euros, nos termos 

da informação do Setor de Cultura, datada de 28 de setembro de 2015. (Doc.576 NIPG 14692/15) -  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

12) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: ---------  
Deliberação n.º 1371/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 2 de outubro 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 prestada pelos serviços do Município, informação 85/2015 da 

DDAF, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º1 

do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal o projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, nos 

mesmos termos da versão publicada em Diário da República, aviso n.º 9080/2015, de 17 de 

agosto.» (Doc.577 NIPG 14962/15)--------------------------------------------------------------------------  

 

13) Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas – Pelouro 

da Juventude: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1372/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 2 de outubro 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 prestada pelos serviços do Município, informação 86/2015 da 

DDAF, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º1 
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do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal o projeto de Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito 

Desportivo a Jovens Atletas, nos mesmos termos da versão publicada em Diário da República, 

aviso n.º 9214/2015, de 19 de agosto.» (Doc.578 NIPG 10869/15) -------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

14) 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 1373/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 2 de outubro 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 1 de outubro de 2015, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2015 

(modificação n.º 19), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.579 

NIPG 14855/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 

15) Contratação de empréstimo no âmbito da candidatura do Município ao programa do 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana denominado Reabilitar para Arrendar: -----------  
Deliberação n.º 1374/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 2 de outubro 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 prestada pelos serviços do Município, informação 50/2015 da 

DDAF e que nos termos da alínea f) do n.º1 do artigo 19.º da Resolução n.º 14/2011, de 11 de 

julho, do Tribunal de Contas, os processos relativos a contratos de empréstimos das Autarquias 

Locais devem ser instruídos com cópia da deliberação do órgão executivo relativo à aprovação 

das cláusulas contratuais. 

Proponho que a Câmara Municipal aprove a minuta do contrato a celebrar com o IHRU – 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, relativa à contratação de um empréstimo para 

financiamento do “Programa Reabilitar para Arrendar – 3.ª fase – Reabilitação de 18 fogos no 

Bairro do Calvário”, nos termos já aprovados pela Câmara Municipal e autorizados pela 

Assembleia Municipal.» (Doc.580 NIPG 11936/15) -------------------------------------------------------  

 

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 

 

16) Fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2016: -----------  
Deliberação n.º 1375/2015: A proposta de fixação de taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI), para o ano de 2016, foi retirada da ordem do dia. --------------------------------------------------  

 

17) Lançamento de uma derrama, para o ano de 2016: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1376/2015: A proposta de lançamento de uma derrama, para o ano de 2016, foi 

retirada da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 

relativamente aos rendimentos do ano 2016: --------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1377/2015: A proposta de participação no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal no concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2016, foi retirada 

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

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

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

Conceição, e arraial, na localidade de Coimbrã – Associação de Cultura e Recreio D. Inês de 

Castro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1378/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 2 de outubro de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Associação de 

Cultura e Recreio D. Inês de Castro, em 18 de setembro de 2015, para licenciamento de festa 

religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, e de baile, a realizar no lugar 

de Coimbrã, nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2015. (NIPG 14149/15) --------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

20) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em 

honra de Nossa Senhora da Conceição, e arraial, na localidade de Coimbrã – Associação de 

Cultura e Recreio D. Inês de Castro: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1379/2015: 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 2 de outubro de 2015, para deferimento do pedido apresentado 

pela Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, em 18 de setembro de 2015, para 

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

Nossa Senhora da Conceição, e de baile, a realizar no lugar de Coimbrã, nos dias 9, 10 e 11 de 

outubro de 2015. (NIPG 14149/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

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

Núcleo de Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1380/2015: 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 2 de outubro de 2015, para que o Município dentro das suas 

disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico solicitado e para concessão de um 

subsídio, no valor de 250,00 euros, para apoio à realização das obras de restauro no talhão da 

liga dos combatentes. (Doc.581 NIPG 11108/15) ----------------------------------------------------------  

 

22) Apoio para a pintura de edifício – Centro Social da Bufarda: ------------------------------------  
Deliberação n.º 1381/2015: 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 2 de outubro de 2015, para atribuição de um subsídio no 

valor de 1 000,00 euros, para apoio na pintura da fachada do edifício do Centro Social da 

Bufarda. (NIPG 13963/15) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Apoio para participação em concerto, a realizar em Bicesse, concelho de Cascais – Coral 

Stella Maris de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1382/2015: 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 1 de outubro de 2015, para conceder ao Coral Stella Maris 
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de Peniche, um subsídio de valor igual ao do montante correspondente à totalidade do encargo a 

satisfazer pela utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a Bicesse, Concelho 

de Cascais, no dia 5 de dezembro de 2015, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5.º do 

Regulamento de Utilização dos Autocarros Municipais e oferecer lembranças do Município para 

presentear os coros que farão parte do concerto. (NIPG 12975/15) -------------------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

24) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2015: -------------  
Deliberação n.º 1383/2015: Deliberado notificar os ocupantes dos abrigos dos pescadores da 

ilha da Berlenga n.os 2, 9 e 10 para que, no prazo de quarenta e oito horas, desocupem o imóvel 

cedido e procedam à entrega das respetivas chaves ao Município. (NIPG 14499/15) ----------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1384/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 9 de 

outubro de 2015, com início às dezoito horas, e dispensar a convocação escrita. ---------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1385/2015: 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 dezanove horas, 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. ----------------------------------------  

 


