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ATA N.º 54/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Aos vinte e três 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, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 

Ângelo Miguel Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira 

Sales, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- a) Expediente para conhecimento; --------------------------------------------------------  

 ------------------- b) Intervenções dos membros da Câmara Municipal; ---------------------------------  

 ------------------- c) Serviço de Sanidade e Pecuária; -------------------------------------------------------  

 ------------------- d) Organização da festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.------------ -  

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

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

 ------------------- 1) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de infraestruturas de 

apoio para instalação de um parque de campismo rural, na Rua da Carreira, em Atouguia da 

Baleia – Cláudia Isabel Silva de Jesus; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Construção de um edifício, destinado a alojamento local e espaço de 

comércio e/ou serviços, na Rua Imaculado Coração de Maria e Rua da Alegria, no Casal Moinho 

– Francisco Marques e Kyle Diorio; -------------------------------------------------------------------------  

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

a habitação unifamiliar, na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada – Luís Filipe Pinto Ribeiro; ----  

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

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

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

 ------------------- 5) Alteração da fachada de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito 

na Travessa do Pôr-do-Sol, na Consolação – Fernando Sousa Ferreira Gomes;-----------------------  

 ------------------- 6) Alteração ao projeto inicial de construção de um edifício, destinado a 

habitação unifamiliar, em Cercas, Ferrel – Marco José Mendes Doirado;----------- ------------------  

 ------------------- 7) Construção de uma garagem e muro de vedação, na Rua do Vale, nos Casais 

do Júlio – António Alberto Dias; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Construção de um edifício, destinado a habitação unifamiliar e muros de 

vedação, na Rua Principal, no Casal Moinho – Júlia Maria de Sousa Ferreira;------------ -----------  

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

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

 ------------------- 10) Legalização de demolição de dependência e de construção de telheiro, no 

logradouro de um prédio urbano, sito na Rua dos Arneiros, no Casal da Fonte – Fernando 

Augusto Rebelo;------------ ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal; -------------------------  

 ------------------- 12) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o 

Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao 

Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr. Francisco 
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Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro situado entre a 

antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade de Peniche;--------- 

 ------------------- 13) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória das 

obras de urbanização, sitas na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Elena Vasilyeva; ----------  

 ------------------- 14) Estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em 

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

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

 ------------------- 15) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na 

Avenida do Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente; ---------------------------------------  

 ------------------- 16) Ocupação do espaço público para colocação de floreiras, na Rua Afonso de 

Albuquerque, em Peniche – Gifapen, SGPS, S.A.; --------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche;  

 ----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de 

estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------  

 ----------------- Equipamentos Municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 18 de 

dezembro de 2015 e nos dias 24 e 31 de dezembro de 2015; ---------------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano de Atividades Municipais e 

ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2015 – Departamento Administrativo e 

Financeiro;-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 23) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Reapreciação do valor de renda de casa – Luís Alberto Conceição Sousa; ---  

 ------------------- 25) Reapreciação do valor de renda de casa – António José Silva Sousa;----------  

 ------------------- 26) Reapreciação do valor de renda de casa – Maria Cristina de Castro Delgado;  

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

 ------------------- 27) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, com isenção de taxas – 

Associação Educação Física Cultural Recreativa Penichense; -------------------------------------------  

 ------------------- 28) Licenciamento de prova desportiva, denominada Circuito Rip Curl Peniche 

2015 powered by Montepio (segunda etapa de bodyboard e terceira etapa de surf), com isenção 

de taxas – Península de Peniche Surfing Clube/Município de Peniche; --------------------------------  

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

 ------------------- 29) Apoios financeiros às coletividades do concelho para o ano 2015;-------------  

 ------------------- 30) Apoio à participação de atletas na etapa portuguesa do Circuito Mundial de 

Bodyboard – Península de Peniche Surf Clube; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Apoio à realização da Semana Europeia do Teste VIH, Hepatites e Dia 

Mundial Luta Contra a Sida – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL; -----------  

 ------------------- 32) Isenção do pagamento da tarifa referente à prestação do serviço ao público 

de recolha de resíduos sólidos urbanos – Associação Mão Amiga do Lugar da Estrada, 
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Consolação, Casal Moinho, Casal da Vala; -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 34) Ressarcimento por danos – Rodoviária do Tejo, S.A.; ---------------------------  

 ------------------- 35) Período da época balnear para o ano de 2016 – Departamento de Energia e 

Ambiente.-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, os senhores José Ribeiro 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de antes da ordem do dia e na apreciação e 

votação dos pontos um a doze da ordem do dia, a senhora Ana Elisa, Veterinária Municipal, e o 

senhor Henrique Bertino, Presidente da Direção da APAP, durante o período de antes da ordem 

do dia, na questão relativa ao serviço de sanidade pecuária, os senhores Presidente e Secretário 

da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino José e Pedro Barata, durante a apreciação e votação dos 

pontos 14 e 15 da ordem do dia, e a Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, 

durante o período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Planta relativa à delimitação de espaços de acesso a veículos e criação de bolsas de 

estacionamento, na Papôa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Mapas dos trabalhadores em regime de contratos de emprego inserção/+, a termo resolutivo 

certo, avenças e PEPAL e relação das horas extraordinárias, referente ao mês de outubro de 

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

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Todos os membros da Câmara Municipal prescindiram do direito de uso da palavra no período 

de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

SERVIÇO DE SANIDADE E PECUÁRIA: 

 

A Veterinária Municipal fez um enquadramento do serviço de Sanidade e Pecuária do 

Município, apresentando sumariamente as funções desempenhadas e os desafios municipais 

atuais, relativamente à proteção animal. O senhor Henrique Bertino, na qualidade de Presidente 

da Associação de Proteção dos Animais de Peniche, adiante designada por APAP, fez uma breve 

descrição dos objetivos da associação que representa. O senhor Vereador Ângelo Marques disse 

concordar com a ideia de se arranjar uma melhor forma de articulação das funções da Veterinária 

Municipal e da APAP, para que haja um menor desgaste das entidades envolvidas. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse fazer todo o sentido haver um reforço no sentido de otimizar 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 23.11.2015 * Livro 106 * Fl.789 

a relação entre o Município e a APAP e que se encontram criadas todas as condições para ser 

feito um bom trabalho, uma vez que é intenção da Câmara Municipal apoiar esta Associação. O 

senhor Vereador Filipe Sales manifestou o reconhecimento à Associação de Proteção dos 

Animais de Peniche, pelo contributo que dá no exercício da cidadania. Disse que, a aprovação 

dos documentos previsionais, em Assembleia Municipal, foi um paço importante para a 

concretização desta pretensão de longa data. Transmitiu a preocupação diária que os vereadores 

do Partido Social Democrata têm, relativamente a este assunto. Disse julgar estarem criadas 

todas as condições para que se possa dar uma boa utilização a este equipamento de interesse 

municipal e que se articule a forma de operar o equipamento em questão. Esclareceu que a 

presença da Veterinária Municipal foi uma solicitação dos Vereadores do PSD para que fosse 

possível perceber a atividade desempenhada, as competências e, mais do que isso, os números, 

designadamente de adoções, de recolha de animais, etc. A senhora Vereadora Cristina Leitão 

disse ser importante que esta situação se resolva e que, sabendo que a Câmara, por si só, não tem 

condições de a resolver, julga ser o caminho apresentado, a melhor forma de, rapidamente, se dar 

resposta. Disse haver uma série de questões, relativamente a este assunto, que têm de ser 

respondidas, para que os senhores Vereadores possam responder às pessoas que lhes solicitam 

essas informações. Colocou algumas questões relativamente à especificidade da estrutura 

existente, utilizada como canil, sobre a existência de alguma parceria ou protocolos, no que 

concerne às competências da Veterinária Municipal, sobre a receção de cadáveres, etc. Solicitou 

uma pormenorização das competências da Veterinária Municipal. O senhor Presidente da 

Câmara, Vice-Presidente da Câmara e Veterinária Municipal, responderam às questões 

colocadas pelos senhores Vereadores. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o mais 

importante é saber como se vai responder a esta situação no futuro. Disse dever ser preocupação 

principal da Câmara definir-se uma proposta de protocolo entre a APAP e o Município, para que, 

no futuro, se soubesse o que era possível protocolar entre as duas entidades e qual a resposta que 

a Câmara dará, relativamente ao que não é possível protocolar. Disse que se deverá otimizar os 

recursos, uma vez que o que está a ser feito é muito limitado, face à ausência de instalações. A 

senhora Vereadora Cristina Leitão solicitou ao senhor Presidente da Câmara que verificasse se 

o caminho apresentado para resolução da situação seria um caminho breve, na medida em que 

depois de ter tido conhecimento das condições em que os animais se encontram, não conseguiria 

estar tranquila enquanto a situação não fosse resolvida. --------------------------------------------------  

 

ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM: 

 

Fizeram uma pequena apresentação do projeto de reorganização da Festa de Nossa Senhora da 

Boa Viagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 infraestruturas de apoio para 

instalação de um parque de campismo rural, na Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia – 

Cláudia Isabel Silva de Jesus: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1607/2015: 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 
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senhor Presidente da Câmara, datada de 20 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 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

que apresentou, em 25 de setembro de 2015, sobre a viabilidade para construção de 

infraestruturas de apoio para instalação de parque de campismo rural, a implantar no prédio 

sito na rua da Carreira, em Atouguia da Baleia, pelos motivos e fundamentos constantes nos 

pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 6 e 11 de 

novembro de 2015.» (Doc.708 DPGU R763/15) -----------------------------------------------------------  

 

2) Construção de um edifício, destinado a alojamento local e espaço de comércio e/ou 

serviços, na Rua Imaculado Coração de Maria e Rua da Alegria, no Casal Moinho – 

Francisco Marques e Kyle Diorio: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1608/2015: Deliberado aprovar a proposta verbal, apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, de transmitir ao requerente a informação da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 28 de outubro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.709 DPGU R826/15) ----------------------------  

 

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

unifamiliar, na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada – Luís Filipe Pinto Ribeiro: --------------  
Deliberação n.º 1609/2015: 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 20 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 Luís Filipe Pinto Ribeiro, em 12 de outubro de 2015, sobre a 

viabilidade de construção de uma moradia de 2 pisos, para o prédio sito na Rua do Cruzeiro, n.º 

2, em Lugar da Estrada, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 16 de novembro de 2015, ficando o projeto a apresentar sujeito 

ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.710 DPGU R796/15) ---  

 

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

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

Albano Nico: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1610/2015: 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 20 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), tendo em conta as novas peças 

apresentadas no dia 5 de novembro de 2015, relativas ao pedido de licenciamento para 

alteração e ampliação de moradia com construção de garagem, sita na Avenida Mariano 

Calado, n.º 65, em Peniche, apresentado em nome de José francisco dos santos albano Nico, nas 

condições dos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 

16 de novembro de 2015.» (Doc.711 DPGU 62/15) -------------------------------------------------------  

 

5) Alteração da fachada de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Travessa 

do Pôr-do-Sol, na Consolação – Fernando Sousa Ferreira Gomes: ----------------------------------  
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Deliberação n.º 1611/2015: 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 20 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 e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 

sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para alteração de fachada em 

edifício de habitação, para o prédio sito na Travessa do Pôr do Sol, nº 6, lugar de Consolação, 

freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome Fernando Sousa Ferreira Gomes, no dia 

31 de julho de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 11 de novembro de 2015.» (Doc.712 DPGU 84/15) ------------------------------  

 

6) Alteração ao projeto inicial de construção de um edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, em Cercas, Ferrel – Marco José Mendes Doirado: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1612/2015: 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 20 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 

licenciamento para alterações ao projeto inicial (Proc.33/11) de construção de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito em “Cercas”, em Ferrel, apresentado em nome de Marco José 

Mendes Doirado, no dia 2 de setembro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 12 de novembro de 2015.» (Doc.713 

DPGU 94/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Construção de uma garagem e muro de vedação, na Rua do Vale, nos Casais do Júlio – 

António Alberto Dias: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1613/2015: 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 20 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 

licenciamento para construção de garagem e muro de vedação, para o prédio sito na Rua do 

Vale, em Casais do Júlio, apresentado em nome de António Alberto Dias, no dia 15 de setembro 

de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 17 de novembro de 2015.» (Doc.714 DPGU 100/15) -----------------------------------------  

 

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

Principal, no Casal Moinho – Júlia Maria de Sousa Ferreira: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 1614/2015: 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 20 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 

licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito 

em “Várzea” na Rua Principal, em Casal Moinho, apresentado em nome de Júlia Maria de 
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Sousa Ferreira, no dia 15 de setembro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 17 de novembro de 2015.» (Doc.715 

DPGU 107/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

habitacional, sito no Caminho da Nora, em Peniche – Raúl Martins: -------------------------------  
Deliberação n.º 1615/2015: O pedido de legalização de alterações efetuadas no decurso da obra 

de construção de um condomínio habitacional, sito no Caminho da Nora, em Peniche, 

apresentado por Raúl Martins, em 13 de maio de 2015, foi retirado da ordem do dia. ---------------  

 

10) Legalização de demolição de dependência e de construção de telheiro, no logradouro de 

um prédio urbano, sito na Rua dos Arneiros, no Casal da Fonte – Fernando Augusto Rebelo:  
Deliberação n.º 1616/2015: 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 20 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 

licenciamento para legalização de demolição de dependência e de construção de telheiro, para 

o prédio sito em Rua dos Arneiros, em Casal da Fonte, apresentado em nome de Fernando 

Augusto Rebelo, no dia 21 de outubro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de novembro de 2015.» (Doc.716 

DPGU 119/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1617/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 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, para efeitos de submissão a discussão pública, a decorrer pelo período de 30 dias 

(com contagem após cinco dias da publicação do respetivo anuncio em Diário da República), a 

presente proposta, relativamente à redação dos artigos 2.º, 11.º, 12.º e 27.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Peniche, ao abrigo do disposto no n.º 1.º do artigo 89.º do RJIGT e, 

para efeitos de ulterior aprovação pela Assembleia Municipal nos termos do n.º 1 do artigo 90.º, 

com o teor constante na informação elaborada pelo Gabinete de Planeamento da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 13 de novembro de 2015.» (Doc.717) ---------------  

 

12) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o Largo 5 de 

Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao 

Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr. 

Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro 

situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade 

de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1618/2015: O Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira 

(cruzamento com o Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de 

Infantaria (junto ao Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, 

Rua Dr. Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro 

situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade de 

Peniche, foi retirado da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------  
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13) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória das obras de 

urbanização, sitas na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Elena Vasilyeva: ------------------  
Deliberação n.º 1619/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 20 de novembro de 2015, para nomeação dos senhores engenheiros Nuno 

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

vistoria para efeitos de receção provisória das obras de urbanização, sitas na Avenida do Mar, 

nos Casais do Baleal. (NIPG 17534/15) ---------------------------------------------------------------------  

 

14) Estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em Ferrel – 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1620/2015: Deliberado encarregar o senhor Vice-Presidente da Câmara de fazer 

uma visita ao Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em Ferrel, em conjunto com os 

serviços e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, devendo o assunto ser presente à 

próxima reunião de câmara. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

15) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na Avenida do 

Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1621/2015: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de ocupação de espaço 

público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado 

por Bruno Alexandre Ribeiro Valente, e agenda-lo para a próxima reunião de câmara. -------------  

 

16) Ocupação do espaço público para colocação de floreiras, na Rua Afonso de Albuquerque, 

em Peniche – Gifapen, SGPS, S.A.: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1622/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 13 de novembro de 2015, para manter a decisão proferida em 31 de agosto de 2015, de 

não aprovar a ocupação do espaço público para colocação de floreiras, na Rua Afonso de 

Albuquerque, em Peniche, por contrariar o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º do 

Regulamento Municipal de Publicidade e de Ocupação do Espaço Publico. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. 

(NIPG 11318/5) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

17) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 1623/2015: A proposta do projeto de regulamento de comércio a retalho não 

sedentário do concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia. ----------------------------------------  

 

CONTRATOS DE CONCESSÃO: 

 

18) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento 

e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche: ---------------------------  
Deliberação n.º 1624/2015: O processo do concurso público para concessão da exploração e 

gestão dos parques de estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no 

concelho de Peniche foi retirado da ordem do dia. ---------------------------------------------------------   

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:  
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19) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 18 de dezembro de 

2015 e nos dias 24 e 31 de dezembro de 2015: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1625/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 a época natalícia que se aproxima, os procedimentos que têm sido seguidos em 

anos anteriores e a previsibilidade de um reduzido número de utentes nos serviços públicos, é 

minha intenção determinar, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do número 

2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a concessão de tolerância de 

ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas no Município, na tarde do dia 18 de 

dezembro de 2015, por ocasião da Festa de Natal dos referidos trabalhadores, e nos dias 24, 31 

de dezembro de 2015. 

Face ao exposto, e considerando que é competência da Câmara Municipal gerir as instalações, 

equipamentos e serviços, conforme dispõe a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal autorize o encerramento de 

todos os serviços municipais na tarde do dia 18 de dezembro de 2015, por ocasião da Festa de 

Natal dos trabalhadores do Município, e nos dias 24 e 31 de dezembro de 2015, exceto quanto 

aos serviços que não encerram em dias de feriado, que devem manter-se em funcionamento, 

excetuando a rede museológica e o serviço de turismo.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.718 NIPG 17608/15)  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano de Atividades Municipais e ao Plano 

Plurianual de Investimentos, para o ano de 2015 – Departamento Administrativo e 

Financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1626/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 a informação da DDAF, de 20 de novembro de 2015, que se anexa, proponho 

que a Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano de 

2015 (modificação n.º 22), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» O 

senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.719 NIPG 17605/15) -------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:  

 

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

Energia e Ambiente: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1627/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 9 de novembro de 2015, selecionou o 

concorrente, agrupamento constituído pelas empresas I-SETE, Soluções Económicas e 

Tecnológia Económica, S.A. e Weltsmart Energy Solutions, S.A., para apresentação da proposta 

final. 

O procedimento encontra-se na fase de apresentação da proposta final, tendo o agrupamento 

solicitado a prorrogação do prazo de entrega da proposta até ao dia 26 de novembro de 2015. 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal prorrogue o prazo para apresentação de 
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proposta para as 18:00 horas do dia 26 de novembro de 2015.» (Doc.720 NIPG 17610/15) ------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

22) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Peniche:  
Deliberação n.º 1628/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 a informação 100/2015 da Diretora do DAF, proponho que a Câmara 

Municipal, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato de Execução de Competências 

Delegadas, autorize o pagamento de 50% das despesas de manutenção dos equipamentos afetos 

ao exercício das competências delegadas, realizadas em 2015, no valor de 916,28€ à Freguesia 

de Peniche.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante 

a apreciação deste assunto. (Doc.721 NIPG 10692/15) ---------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

23) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1629/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento de que não houve 

evolução no processo relativo ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. -------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

24) Reapreciação do valor de renda de casa – Luís Alberto Conceição Sousa: --------------------  
Deliberação n.º 1630/2015: 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 19 de novembro de 2015, para que a renda de casa a pagar 

por Luís Alberto Conceição Sousa, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Sacadura Cabral, 

bloco 39, r/c direito, Bairro do Vale Verde, em Peniche, passe a ser de 67,74 euros mensais, 

devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de 

dezembro de 2010. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação deste assunto. (NIPG 17507/15) ----------------------------------------------------  

 

25) Reapreciação do valor de renda de casa – António José Silva Sousa: --------------------------  
Deliberação n.º 1631/2015: 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 19 de novembro de 2015, para que a renda de casa a pagar 

por António José Silva Sousa, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Sacadura Cabral, bloco 39, 

2.º esquerdo, Bairro do Vale Verde, em Peniche, passe a ser de 25,25 euros mensais, devendo ser 

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

2010. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (NIPG 17508/15) ----------------------------------------------------------------  

 

26) Reapreciação do valor de renda de casa – Maria Cristina de Castro Delgado: ----------------  
Deliberação n.º 1632/2015: 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 16 de novembro de 2015, para que a renda de casa a pagar 

por Maria Cristina de Castro Delgado, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, 5.º 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 23.11.2015 * Livro 106 * Fl.796 

andar – letra C, Edifício Coosofi, em Peniche, passe a ser de 25,25 euros mensais, devendo ser 

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

2010. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (NIPG 17440/15) ----------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

27) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, com isenção de taxas – Associação 

Educação Física Cultural Recreativa Penichense: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1633/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Atendendo ao solicitado pela Associação Educação Física Cultural Recreativa Penichense, por 

requerimento, datado de 6 de novembro de 2015, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 12 de novembro de 2015, proponho 

que se autorize a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 

14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de espetáculo com 

música ao vivo, no pavilhão da referida Associação, sito na Avenida das Escolas, em Peniche no 

dia 5 de dezembro de 2015; 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento 

de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação Educação Física Cultural 

Recreativa Penichense, do pagamento de taxas pelo licenciamento do espetáculo com música ao 

vivo, a realizar no dia de 5 de dezembro de 2015, em Peniche.» O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.722 

NIPG 16810/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Licenciamento de prova desportiva, denominada Circuito Rip Curl Peniche 2015 powered 

by Montepio (segunda etapa de bodyboard e terceira etapa de surf), com isenção de taxas – 

Península de Peniche Surfing Clube/Município de Peniche: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1634/2015: Deliberado autorizar a alteração da data de realização da prova 

desportiva denominada Circuito Rip Curl Peniche 2015 powered by Montepio (segunda etapa de 

bodyboard e terceira etapa de surf), para os dias 28 e 29 de novembro de 2015. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (NIPG 17185/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

29) Apoios financeiros às coletividades do concelho para o ano 2015: ------------------------------  
Deliberação n.º 1635/2015: 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 19 de novembro de 2015, para conceder os apoios 

financeiros que se seguem, a pagar à medida das disponibilidades financeiras do Município:------  

Associação Cultural e Desportiva dos Bôlhos  --------------------------------------------------  800,00 € 

Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos  ------------------------------------------  800,00 € 

Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo  ----------------  800,00 € 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense  -----------------------------------  800,00 € 

Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro – Coimbrã  ------------------------------  800,00 € 

Associação de Desporto Amador de Peniche  -------------------------------------------------  1600,00 € 
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Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense  --------------------------  800,00 € 

Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho  ----------------------------------------  800,00 € 

Clube Taekwondo - Dojang – Peniche  -----------------------------------------------------------  800,00 € 

Associação Recreativa e Cultural de São Lourenço da Carqueja  ----------------------------  475,00 € 

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel  -------------------------------------  3000,00 € 

Atlético Clube de Geraldes  ------------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio  --------------------  800,00 € 

Centro de Canoagem do Oeste  --------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico   1750,00 € 

Centro Social da Bufarda  ---------------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Clube de Lazer de Sant’Ana  -----------------------------------------------------------------------  475,00 € 

Clube de Ténis de Peniche  -----------------------------------------------------------------------  3000,00 € 

Clube Stella Maris de Peniche  -----------------------------------------------------------------  11 550,00 € 

Coral Stella Maris  ---------------------------------------------------------------------------------  3500,00 € 

Grupo Cantar de Amigos  ---------------------------------------------------------------------------  900,00 € 

PAC – Peniche Amigos Clube  ------------------------------------------------------------------  1000,00 € 

Pé d’Areia – Associação de Música Tradicional Portuguesa  ---------------------------------  900,00 € 

Península de Peniche Surf Clube  ------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bôlhos”  -----------------------------------------------  1750,00 € 

Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar” de Ferrel  -----------------------------  1750,00 € 

Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei (integra o valor para a secção de ginástica) - 1400,00 € 

Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Banda Filarmónica  -----------------  3500,00 € 

Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Rancho Folclórico  ------------------  1750,00 € 

Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de Atouguia da Baleia  ---------------------  800,00 € 

Soc. Filarmónica União 1.º de Dez. de Atouguia da Baleia – Banda Filarmónica  ------  3500,00 € 

Sporting Clube da Estrada  -------------------------------------------------------------------------  800,00 € 

União Desportiva e Cultural de São Bernardino  ------------------------------------------------  800,00 € 

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.723) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Apoio à participação de atletas na etapa portuguesa do Circuito Mundial de Bodyboard – 

Península de Peniche Surf Clube: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1636/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 na deliberação da Câmara Municipal, de 12 de outubro de 2015, por lapso, 

o valor proposto, apenas teve em conta o valor para apoio à participação numa etapa, 

pretendendo-se, tal como no ano anterior, apoiar em 500,00€, a participação em cada etapa, 

proponho, que a Câmara Municipal, 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, conceda à Península de 

Peniche Surf Clube um novo subsídio, no valor de 500,00 euros, destinado conformar o apoio à 

participação de atletas nas duas etapas Portuguesas do Circuito Mundial de Bodyboard (Sintra 

e Nazaré).» (Doc.724) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

31) Apoio à realização da Semana Europeia do Teste VIH, Hepatites e Dia Mundial Luta 

Contra a Sida – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL: -------------------------  
Deliberação n.º 1637/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 16 de novembro de 2015, para conceder o apoio logístico solicitado pela 

Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, para apoio à realização da Semana 
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Europeia do Teste VIH, Hepatites e Dia Mundial Luta Contra a Sida. O senhor Vereador Jorge 

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

17255/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Isenção do pagamento da tarifa referente à prestação do serviço ao público de recolha de 

resíduos sólidos urbanos – Associação Mão Amiga do Lugar da Estrada, Consolação, Casal 

Moinho, Casal da Vala: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1638/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 a assinatura de protocolo celebrado com Associação Mão Amiga (AMA) do 

Lugar da Estrada, Consolação, Casal Moinho, Casal da Vala, na sequência das deliberações da 

Câmara Municipal, n.º 138/2013, de 6 de março de 2013, n.º 582/2013, de 17 de setembro de 

2013 e n.º 177/2014, de 06 de março de 2014, cujo objeto é a cedência de terreno para cultivo 

de ervas aromáticas, no âmbito do Projeto Viver é Estar Vivo. 

Considerando que, no âmbito da cláusula décima primeira, cabe à AMA assegurar o pagamento 

de todas as despesas inerentes à utilização, manutenção e conservação das parcelas de terreno; 

Considerando que a AMA tem cumprido com todas as suas obrigações, nomeadamente o 

pagamento do consumo de água e da tarifa de RSU, faturada conjuntamente; 

Considerando que a AMA vem, através de seu requerimento, registado nos serviços centrais 

através do n.º 17580, de 20 de novembro de 2015, informar que não produz resíduos domésticos 

e requerer a isenção da tarifa de RSU. 

Considerando que a AMA, não produzindo resíduos domésticos, não dispõe nem utiliza o 

Sistema RSU, concluiu-se que, ao abrigo do n.º1 e n.º 2 do artigo 44.º do Regulamento de 

Resíduos Sólidos do Concelho de Peniche, não é devido o pagamento das tarifas em vigor; 

Assim, Proponho que a Câmara Municipal, nos termos do n.º1 e n.º 2 do artigo 44.º do 

Regulamento de Resíduos Sólidos do Concelho de Peniche, defira a pretensão da AMA, e 

solicite aos Serviços Municipalizados a alteração da faturação, nomeadamente, a anulação da 

tarifa de RSU.» O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Jorge Gonçalves não 

estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.725 NIPG 

17589/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

33) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 1639/2015: O assunto relativo à atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha 

da Berlenga para o ano de 2016 foi retirado da ordem do dia. -------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

34) Ressarcimento por danos – Rodoviária do Tejo, S.A.: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1640/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de novembro de 2015, para ressarcir a Rodoviária do Tejo, S.A., por danos 

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

Financeiro, datada de 21 de setembro de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.726 NIPG 9874/15) ------------------------------  

 

35) Período da época balnear para o ano de 2016 – Departamento de Energia e Ambiente: ----  
Deliberação n.º 1641/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 
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Câmara, apresentada verbalmente para se manter o período de duração da época balnear, de 1 de 

junho a 15 de setembro. (NIPG 17308/15) ------------------------------------------------------------------    

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1642/2015: 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 e cinquenta 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 11 de janeiro de 2016, 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. ------------------------------------  

 

 

 


