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ATA N.º 52/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Aos nove dias do mês de novembro 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, Sandra Cristina Machado Matos, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, 

reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -  

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

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

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

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

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

a habitação unifamiliar, em Vale da Cal, São Bernardino – Pro Portugal - Mediação Imobiliária, 

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

 ------------------- 2) Alteração de um apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, 

junto à Avenida da Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio; -------------------------------  

 ------------------- 3) Legalização e alterações efetuadas num edifício, destinado a habitação e 

serviços, sito no Campo da República, em Peniche – Maria da Conceição da Silva Farto Fidalgo 

Tormenta;----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, 

sito na Praia do Molhe Leste – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; -----------------------  

 ------------------- 5) Construção de uma rampa, na via pública, na Rua dos Penedos, em Serra 

d'El-Rei, para acesso a um edifício – Marco António Bastos Florindo; --------------------------------  

 ------------------- 6) Ampliação de um armazém, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa e Rua da Ponte Velha, em Peniche – ESIP - European Seafood Investments 

Portugal, S.A.;------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Legalização de um conjunto de edifícios, destinados a pavilhões agrícolas, 

sitos no Alto da Seixeira, em Ferrel – Élio Júlio Antunes; ------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade 

pecuária – Élio Júlio Antunes e César Castro Figueiredo; ------------------------------------------------  

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

 ------------------- 9) Edificados abrangidos pela majoração e pela minoração das taxas de IMI, 

para o ano de 2016 – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;----- ------------------------------  

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

 ------------------- 10) Arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, 

em Peniche – ESIP – European Seafood Investiments Portugal, S.A.; ---------------------------------  

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

 ------------------- 11) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Protocolo para a realização de estágio curricular - Curso de Mestrado em 

Marketing e Promoção Turística – Instituto Politécnico de Leiria/ Escola Superior de turismo e 

Tecnologia do Mar;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Protocolo para a realização de estágio curricular – Licenciatura em 

Geografia Humana, Mestrado em Ordenamento do Território – Faculdade de 

Letras/Universidade de Coimbra; -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro 

Senhor do Calvário, em Peniche, e definição do valor da renda – Josete Conceição Pinto; ---------  

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

 ------------------- 15) Obras a realizar por administração direta, de 9 de novembro de 2015 a 1 de 

janeiro de 2016 – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 17) Apoio financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento ao 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; ---------------------------------------------  

 ------------------- 18) Apoio para o desenvolvimento da atividade desportiva da atleta Telma 

Santos – Pelouro do Desporto. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Estiveram presentes os senhores 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 os senhores José Ribeiro 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a dez da ordem 

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

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 

1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a 

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 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 artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 47/2015, da reunião camarária realizada no passado 

dia 19 de outubro, 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: 
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Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

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

- Participou na iniciativa Olimpíadas do Mar, que decorre no edifício Cetemares, durante os 

meses de novembro e dezembro, do corrente ano. ---------------------------------------------------------   

- No dia 6 de novembro, recebeu a APA, para uma visita às intervenções efetuadas na costa de 

Peniche e verificar quais os locais que parecem prioritários para uma intervenção de delimitação.   

- No dia 6 de novembro, reuniu-se com a Península e Peniche Surf Clube, onde o tema foi a 

reabilitação do skate park. -------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de novembro, deslocou-se à feira anual de Atouguia da Baleia. ----------------------------  

- Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, esteve presente num workshop sobre Kaiaksurf. -------------------  

- No dia 8 de novembro, esteve presente no SAL, Festival de Cinema de Surf de Lisboa. ----------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 2 a 9 de novembro do 

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

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

reuniões:  
- Na reunião com a empresa “Nós” sobre as intervenções que esta entidade está a efetuar na 

cidade de Peniche; 

- Na reunião com a equipa técnica da Câmara Municipal de Peniche a propósito do 

planeamento das iniciativas que integrarão o plano de atividades municipais dedicadas às 

Rendas de Bilros no ano de 2016 (“Rendas de Bilros vão à Escola”, Mostra Internacional de 

Rendas de Bilros, VI Ciclo de Workshops em Renda de Bilros; Aula Aberta – ESAD; Ateliês de 

Verão e Inverno) entre outras ligadas ao Pelouro da Educação (Carnaval Escolar, 

Comemorações do Dia Mundial da Criança).  

-Na I Gala de Arte e Talento Sénior - RUTIS (Rede das Universidades da Terceira Idade). A 

convite desta entidade, o Sr. Vice-Presidente acompanhado de duas rendilheiras da Escola 

Municipal de Rendas de Bilros, esteve presente nesta iniciativa que juntou artistas seniores de 

diversas áreas no Fórum Lisboa. O programa deste evento incluiu cinema, teatro, música, artes 

plásticas, opera, dança, concurso de talentos e mais demonstrações das capacidades dos 

seniores das universidades da terceira idade do país. 

- Na visita de trabalho da Associação Portuguesa do Ambiente;   

- Na Feira anual de S. Leonardo. Uma atividade tradicional que tem lugar, todos os anos, em 

Atouguia da Baleia; 

- No acompanhamento efetivo das várias intervenções municipais em curso;» ----------------------

  

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 3 de novembro, esteve presente na reunião, no âmbito da construção do Plano de 

Desenvolvimento Social. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de novembro, esteve presente no Fórum “Reflexões…Cuidar de uma pessoa 

dependente – uma estratégia integrada?”, agradecendo a todos os que tiveram envolvidos na 

iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 5 de novembro, reuniu-se com o consórcio do projeto Hoje. ----------------------------------  

- No dia 7 de novembro, esteve presente no Congresso Nacional de Associação e Clubes.--------   

- No dia 9 de novembro, reuniu o executivo do Conselho Local da Ação Social. ---------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 
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- Convidou todos os senhores Vereadores a estarem presentes no aniversário da Associação 

Dona Inês de Castro, em Coimbrã. ---------------------------------------------------------------------------  

- Congratulou o facto da aprovação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano do Município 

de Peniche e dos SMAS ter sido efetuada com o acolhimento de algumas propostas da oposição. 

O senhor Presidente da Câmara disse que foram acolhidos e transformados em compromissos 

mais suportes, para que as coisas se pudessem concretizar. Referiu que a questão do orçamento 

participativo engrandeceria claramente o Orçamento e as Grandes Opções do Plano. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter consciência de tudo ter sido feito para que haja uma 

participação muito alargada na vida comunitária em diversos palcos onde nos movimentamos, 

por vezes com poucos recursos. Disse ter sido acolhida a questão do orçamento participativo 

como um objetivo para este ano, tendo ficado esse assunto ao encargo da senhora Vereadora 

Clara Abrantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Disse ter participado num debate sobre a Papôa e solicitou que o assunto fosse discutido em 

reunião de câmara. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro para que solicitasse ao senhor Rui Venâncio, Técnico 

Superior de Arqueologia, a preparação de uma apresentação sobre a abordagem do Município às 

questões associadas à Papôa, para que seja presente em reunião de Câmara. --------------------------  

- Tendo em conta a informação que lhe foi dada, referiu o facto de existirem construções ilegais, 

vulgos bairros de lata, encostadas ao muro de uma propriedade do senhor Joaquim Romão, a 

qual fica junto ao Santuário Nossa Senhora dos Remédios, em Peniche, do seu lado poente. 

Deixou a informação documental, fotos, com o senhor Presidente da Câmara. -----------------------  

 

Senhora Vereadora Sandra Matos: 

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao processo de avaliação do imóvel, localizado 

junto ao Hospital de Peniche, em nome de Cantídio Viola Antunes. O senhor Presidente da 

Câmara disse ter informado que já tinham vindo as avaliações e que foram encaminhadas para a 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística para apreciarem aquilo que foram os fundamentos 

que o avaliador teve presente. Propôs que se solicite à Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística que apresente na próxima reunião a apreciação das avaliações. ---------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Questionou para quando a presença da senhora Veterinária Municipal numa reunião de câmara. 

O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar a presença da senhora Veterinária 

Municipal à reunião do dia 23 de novembro, para fazer uma apresentação sumária daquilo que 

são as suas tarefas nas duas componentes, designadamente, na componente municipal e na 

componente de autoridade veterinária municipal. ----------------------------------------------------------  

- Disse continuar a aguardar a resposta, quanto ao parecer da Junta de Freguesia de Peniche, 

sobre a Ponta do Trovão. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro que verificasse qual o ponto de situação, uma vez que 

o parecer já havia sido solicitado à Junta de Freguesia de Peniche. -------------------------------------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que quando foi abordada, de uma forma preliminar, a questão do regulamento da venda 

ambulante, verificaram que o busílis da questão eram as zonas destinadas para o efeito. Referiu o 

facto de não se saber até que ponto é sensato e possível acautelar-se uma zona de venda 

ambulante, numa área que não está sob a jurisdição do Município, como é o caso do Baleal. 

Propôs que se tentasse perceber se as áreas propostas para o efeito não conflituam com outros 

interesses, designadamente estarem sob jurisdição de outras entidades e por outro lado a 

incompatibilidade que o regulamento possa ter com áreas destinadas para o efeito. Deu como 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 09.11.2015 * Livro 106 * Fl.762 

exemplo a entrada do Mercado Municipal, que conflitua com o anexo II do regulamento. O 

senhor Presidente da Câmara disse que já haviam percebido qual era a posição do PSD em 

relação a este assunto, no entanto, iriam aguardar, tal como havia sido acordado, os contributos 

de todos para que fosse presente a reunião de 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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, em Vale da Cal, São Bernardino – Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da: ----  
Deliberação n.º 1549/2015: 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 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Emitir parecer favorável, 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), para o pedido de informação prévia, 

apresentado em nome de Pro Portugal - Mediação Imobiliária, Lda., em 17 de agosto de 2015, 

sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, a implantar no prédio rústico, 

sito em Vale da Cal, no Lugar da S. Bernardino, nas condições constantes no parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 30 de outubro de 2015, ficando o 

projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» 

(Doc.667 DPGU R622/15) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Alteração de um apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, junto à 

Avenida da Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1550/2015: 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 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 100.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido que apresentou, em 

1 de outubro de 2015, para alteração ao apoio de praia simples (Bocaxica), sito na Cova de 

Alfarroba, em Peniche, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos constantes nos pareceres da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 10 de outubro de 2015, 12 

de junho e 26 março de 2014.» (Doc.668 DPGU 24/14) --------------------------------------------------  

 

3) Legalização e alterações efetuadas num edifício, destinado a habitação e serviços, sito no 

Campo da República, em Peniche – Maria da Conceição da Silva Farto Fidalgo Tormenta: ---  
Deliberação n.º 1551/2015: 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 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura 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), relativo ao pedido de 
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licenciamento para legalização e alterações em edifício de habitação e serviços, para o prédio 

sito no Campo da República, n.º 4 e 5, em Peniche, apresentado em nome de Maria da 

Conceição da Silva Farto Fidalgo Tormenta, no dia 16 de setembro de 2015, nas condições do 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 29 de outubro de 

2015.» (Doc.669 DPGU 101/15) -----------------------------------------------------------------------------  

 

4) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito na Praia 

do Molhe Leste – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1552/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação do 

processo relativo ao estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços 

náuticos, sito na Praia do Molhe Leste. ----------------------------------------------------------------------  

 

5) Construção de uma rampa, na via pública, na Rua dos Penedos, em Serra d'El-Rei, para 

acesso a um edifício – Marco António Bastos Florindo: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1553/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Tomar conhecimento do indeferimento do pedido de execução da rampa de acesso à moradia, 

por ter merecido parecer desfavorável da Junta de Freguesia da Serra d’El Rei.» (Doc.670 

DPGU R213/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Ampliação de um armazém, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de 

Sousa e Rua da Ponte Velha, em Peniche – ESIP - European Seafood Investments Portugal, 

S.A.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1554/2015: 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 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Emitir parecer favorável à pretensão, para ampliação de uma unidade industrial do tipo 2, 

existente no prédio sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, 

apresentado pela empresa ESIP- European Seafood Investments Portugal, SA., no dia 28 de 

setembro de 2015, devendo ser declarada a suspensão, nos termos do n.º 7, do artigo 11.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação, até à apresentação da 

autorização da entidade coordenadora (DRAP), conforme pareceres da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 30 de outubro de 2015.» (Doc.671 DPGU 109/15) ---  

 

7) Legalização de um conjunto de edifícios, destinados a pavilhões agrícolas, sitos no Alto da 

Seixeira, em Ferrel – Élio Júlio Antunes: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1555/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para legalização de pavilhões agrícolas, para o prédio sito 

no Alto da Seixeira, em Ferrel, apresentado em nome de Élio Júlio Antunes, no dia 20 de março 

de 2015, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, com a sua atual redação, conforme consta no parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 30 de outubro de 2015. 

Motivo(s) do indeferimento: A – Fundamentação de Facto: O constante no parecer emitido pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), 

o qual é vinculativo; B – Fundamentação de direito: Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
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24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.» (Doc.672 DPGU 

32/15)  
 

8) Reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária – 

Élio Júlio Antunes e César Castro Figueiredo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1556/2015: Deliberado solicitar parecer à Doutora Fernanda Paula Oliveira 

sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 

 

9) Edificados abrangidos pela majoração e pela minoração das taxas de IMI, para o ano de 

2016 – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1557/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, na sequência da sua deliberação n.º 1427/2015, tomada 

em 13 de outubro de 2015, e da deliberação n.º 51/2015, tomada pela Assembleia Municipal em 

23 de outubro de 2015, remeta à Assembleia Municipal, para efeitos do n.º 15 do artigo 112.º do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, as listagens, elaboradas pela DPGU, contendo as 

situações previstas nos pontos três e quatro das referidas deliberações e que se anexam à 

presente proposta.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberado ainda aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, 

para que se dê indicação à Assembleia Municipal de que, face ao que foi a aprovação da ARU e 

as medidas internas para a sua concretização, possa a política fiscal, nesta matéria, ser ainda mais 

abrangente e completa, ou seja, mais equitativa. (Doc.673 NIPG 16412/15) --------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

10) Arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, em Peniche – 

ESIP – European Seafood Investiments Portugal, S.A: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1558/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------  

«Proponho que a Câmara Municipal autorize que o Município de Peniche arrende à empresa ESIP 

– European Seafood Investements Portugal, S.A. uma parcela de terreno, com a área de 1952 m2, 

sita na Rua da Escola de Pesca, em Peniche, que faz parte do prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Peniche sob o n.º 2078, da freguesia de Peniche, e inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 1 das secções C, C1, C2 e C3, destinada à instalação de pontos de separação e 

recolha dos resíduos sólidos e de detritos de pescado, pelo de preço de 913,00 euros no primeiro 

ano, a atualizar anualmente, tendo o arrendamento, como data limite para o seu termo, o dia 23 de 

março de 2032. O valor da renda resulta da atualização pelo índice de preços ao consumidor, 

excluindo habitação, do valor praticado em 1987 para o arrendamento de uma outra parcela de 

terreno, sita na mesma artéria, à empresa Docapesca – Portos e Lotas, S.A.» (NIPG 16812/15) ------  

 

PROTOCOLOS: 

 

11) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1559/2015: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de 

situação relativo ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020. ---------------------------------------  
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12) Protocolo para a realização de estágio curricular - Curso de Mestrado em Marketing e 

Promoção Turística – Instituto Politécnico de Leiria/ Escola Superior de turismo e Tecnologia 

do Mar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1560/2015: 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 6 de novembro de 2015, para aprovação do texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria/Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, que tem por objeto a realização de um estágio curricular no âmbito do 

Curso de Mestrado em Marketing e Promoção Turística. O senhor Vereador Ângelo Marques 

não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.674 NIPG 

16702/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Protocolo para a realização de estágio curricular – Licenciatura em Geografia Humana, 

Mestrado em Ordenamento do Território – Faculdade de Letras/Universidade de Coimbra: ----  
Deliberação n.º 1561/2015: 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 6 de novembro de 2015, para aprovação do texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que 

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

objeto a realização de um estágio curricular no âmbito da Licenciatura em Geografia Humana, 

Mestrado em Ordenamento do Território. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.675 NIPG 16701/15) --------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

14) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor do 

Calvário, em Peniche, e definição do valor da renda – Josete Conceição Pinto: -------------------  
Deliberação n.º 1562/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) 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 3 de novembro de 2015, para autorizar a alteração da 

titularidade do arrendamento do fogo sito no Bairro senhor do Calvário, n.º 5, em Peniche, para 

Josete Conceição Pinto e fixar a renda de casa a pagar em 81,58 euros mensais, devendo ser 

celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 

2010. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (NIPG 16699/15) ----------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

15) Obras a realizar por administração direta, de 9 de novembro de 2015 a 1 de janeiro de 

2016 – Departamento de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1563/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 6 de novembro 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 na alínea bb) do n.º1 do artigo 33 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, anexa-se o mapa de obras a executar por administração direta, para o período de 

9 de novembro de 2015 a 1 de janeiro de 2016, dando-se assim conhecimento ao executivo das 

obras em curso. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e 

respetiva ratificação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor 
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Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.676 NIPG 16700/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

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

Energia e Ambiente: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1564/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 5 de novembro 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 14 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 de 2015 na plataforma VORTAL, tendo sido 

apresentada uma única proposta, o agrupamento constituído pelas seguintes sociedades: I-

SETE, Soluções Económicas e Tecnológia Económica, S.A e Weltsmart Energy Solutions, S.A. 

O Júri em 29 de outubro de 2015, elaborou o relatório de análise e avaliação da proposta, onde 

propôs que o concorrente seja selecionado para apresentação da proposta final. 

O n.º 4 do artigo 148.º do CCP define que cabe ao órgão competente para a tomada de decisão, 

a Câmara Municipal, decidir sobre as propostas contidas no relatório. 

Assim, que o concorrente seja selecionado para a apresentação da proposta final.» O senhor 

Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.677 NIPG 16703/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

17) Apoio financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento ao Centro Social 

do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1565/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia 

Municipal que autorize o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento a deliberar sobre a concessão de apoios financeiros ao Centro Social do Pessoal da 

Câmara Municipal de Peniche, no ano 2016, até ao valor máximo de 30 000,00 euros, para 

cumprimento do estalecido na alínea v) n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. (NIPG 16230/15) -------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Apoio para o desenvolvimento da atividade desportiva da atleta Telma Santos – Pelouro 

do Desporto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1566/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 6 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o mérito da atleta Telma Santos e no sentido de apoiar nas despesas que a atleta 

teve, com a deslocação da aleta aos jogos Olímpicos, proponho que a Câmara Municipal, no 

uso da competência estabelecida na u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, atribua um apoio no valor de 1500,00€ à atleta Telma Santos.» --------------------  

O senhor Vereador Filipe Sales disse que deveriam ser considerados apoios a outros atletas 

como, como por exemplo o senhor Silvano Lourenço. Os senhores Presidente e Vice-

Presidente da Câmara disseram que o Município tem concedido apoios ao referido atleta. O 

senhor Vereador Ângelo Marques disse que os vereadores do Partido Socialista se associavam 
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ao apoio à atleta Telma Santos e que, relativamente ao atleta Silvano Lourenço, achava por bem 

ficar referenciado o apoio que lhe tem sido dado, bem como dar-se apoio em outras situações 

similares. (Doc.678 NIPG 16811/15) ------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1567/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para que reunião ordinária, que se realizará no dia 16 de 

novembro de 2015, tenha início pelas nove horas e quinze minutos. -----------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1568/2015: 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 dezassete horas e trinta 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 21 de dezembro, 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. ----------------------------------------  

 

 

 


