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ATA N.º 55/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Aos trinta 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, Pedro Miguel 

Carvalho Maldonado Freitas, 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 dois edifícios, 

destinados a habitação unifamiliar, no Carreiro de Joanes, em Peniche – José Pascoal Nobre 

Pinto;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

na Rua da Santa Cruz, em Peniche, e construção de muro de vedação e abertura de vão de janela 

– Joaquim Carlos Godinho Florência; -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 5) Operação de loteamento, sita na Rua do Caldeirão, em Geraldes – 

Construções Geraldes, L.da; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Delimitação de espaços de acesso a veículos e criação de bolsas de 

estacionamento, na Papôa, em Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;------ -----  

 ------------------- 7) 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;--------- 

 ------------------- 8) 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: ---------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 10) Ocupação de espaço público para a realização de ação de sensibilização, 

designada por Semana Europeia do Teste VIH, Hepatites e Dia Mundial Luta Contra a Sida, em 

vários pontos do concelho – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL; -------------  

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

 ------------------- 11) Sinalização de trânsito em diversos arruamentos no lugar dos Casais 

Brancos – Freguesia de Atouguia da Baleia; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em 

Atouguia da Baleia – Maria Antonieta Sequeira Priori; ---------------------------------------------------  
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 ----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Colocação de sinalização de trânsito em diversos arruamentos no lugar dos 

Casais Brancos, por administração direta – Departamento de Obras Municipais;---------- ----------  

 ------------------- 14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em 

Atouguia da Baleia, por administração direta – Departamento de Obras Municipais;------- ---------  

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

 ------------------- 15) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Adesão do Município de Peniche ao consórcio do projeto proposto em 

candidatura pela ADEPE no âmbito do Programa Escolhas 6.ª Geração;-------------- ----------------  

 ------------------- 17) Protocolo no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de 

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

 ------------------- 18) Candidatura ao Programa Ecovalor 2016/2017 – Valorsul; ---------------------  

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

 ------------------- 19) Alteração do local de realização do Corta-Mato Escolar Concelhio – Setor 

da Educação;--------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Transferência de titularidade da banca n.º 63 do Mercado Municipal – José 

Maria Emídio Dias;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de 

combustíveis rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro;-------------------------------  

 ------------------- 22) Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e 

baixa tensão normal – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; ----------------- ------------  

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

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

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

 ------------------- 24) Apoio à realização de um almoço-convívio – Associação Cultural e 

Desportiva de Bôlhos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Apoio para a reparação de uma janela da igreja do Santuário de Nossa 

Senhora dos Remédios – Santuário de Nossa Senhora dos Remédios; ---------------------------------  

 ------------------- 26) Comparticipação para transporte escolar – Soraia Alexandre Santos Pereira;  

 ------------------- 27) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Alexandra Santos Matos;  

 ------------------- 28) Comparticipação para transporte escolar – Bruno Miguel Sousa Ferreira;---- 

 ------------------- 29) Comparticipação para transporte escolar – André Furtado Antunes; -----------  

 ------------------- 30) Utilização dos circuitos especiais de transporte de alunos do ensino básico – 

Margarida Alexandra Sousa Lopes;------------ --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 32) Agendamento de reunião com o candidato à Presidência da República Edgar 

Silva – Mandatário Concelhio da Candidatura de Edgar Silva. ------------------------------------------  

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

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

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete 
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de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

respetivamente, durante toda a reunião, o senhor Nuno Cativo, Diretor do Departamento de 

energia e Ambiente, durante o período de antes da ordem do dia, os senhores José Ribeiro 

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

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

ordem do dia, e o senhor Pedro Ferreira, Assistente Técnico, durante o período de antes da 

ordem do dia e durante a apreciação e votação dos pontos um a cinco da ordem do dia. ------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

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

Ferreira Marques e a senhora Sandra Cristina Machado Matos, cidadã que se seguia na respetiva 

lista, comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do 

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

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Pedro Miguel Carvalho Maldonado 

Freitas, 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 do referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na 

reunião, nos termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ---------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 49/2015, da reunião camarária realizada no passado 

dia 29 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 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Listagem de processos de obras particulares despachados pelo senhor presidente da Câmara, 

entre 22 de outubro e 13 de novembro de 2015. ------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 16 de novembro, participou na reunião da direção do Fórum Oceano. -----------------------  

- No dia 16 de novembro, participou nas comemorações do Dia Nacional do Mar e abertura do 

Fórum do Mar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de novembro, decorreu o Fórum do Mar, onde procedeu à assinatura do protocolo 

para criação do Núcleo Dinamizador do Portugal Náutico. ----------------------------------------------  

- No dia 19 de novembro, participou na reunião da constituição da comissão de pescadores e 

operadores marítimo-turísticos, no âmbito do procedimento de atribuição das casas denominadas 

“abrigo dos pescadores” sitas na ilha da Berlenga, para o ano de 2016. --------------------------------  
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- No dia 20 de novembro, participou no Conselho Geral do IPL.----------------------------------------   

- No dia 20 de novembro, recebeu o jovem dinamarquês, Charlie Uldahl Christensen, que se 

encontra a percorrer 18 mil km para levar água à Tanzânia. ---------------------------------------------  

- No dia 20 de novembro, participou na apresentação do projeto “A pesca por um mar sem lixo”. 

- No dia 22 de novembro, participou nas comemorações do 5.º aniversário do Núcleo da Liga de 

Combatentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de novembro, reuniu-se com a Lusitâniagás, onde se discutiram as possibilidades de 

concretização do acesso à unidade autónoma de gás. ------------------------------------------------------   

- No dia 24 de novembro, reuniu-se com o Conselho Local da Ação Social, onde se aprovou o 

Plano de Desenvolvimento Social. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 25 de novembro, esteve presente no Congresso Internacional de Turismo, organizado 

pelo IPL e que teve lugar na ESTM. -------------------------------------------------------------------------  

- No dia 25 de novembro, reuniu-se com o Centro de Energia das Ondas. -----------------------------  

- No dia 25 de novembro, reuniu-se com os administradores da empresa Narciso Dias & Filhos, 

para avaliar a questão dos maus cheiros. --------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de novembro, reuniu-se com a Blue Ocean, sobre a pretensão de instalação de um 

viveiro de ostras, no Porto de Pesca. -------------------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de novembro, participou no XVI Congresso Nacional de Gestão de Desporto, 

Apogesd, em Vilamoura. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de novembro, esteve presente no Fórum Empresarial do Algarve. ------------------------  

- No dia 28 de novembro, esteve presente na primeira edição da Gala da Juventude de Peniche. --  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 16 a 30 de novembro 

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

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

reuniões:  

- Na reunião com a empresa Eureste para apresentação do novo responsável pelo serviço das 

refeições escolares;  

- Na reunião com os vários os responsáveis pelos vários departamentos municipais (DOM, 

DPGU, DEA e DAF) para análise da situação e planeamento de estratégia a adotar 

relativamente ao loteamento L2/05, Silrreira Construções, Lda; 

- Na reunião de planeamento das várias iniciativas que integrarão os Eixos da Estratégia 

Municipal de Promoção e Valorização da Renda de Bilros de Peniche, no decurso do ano de 

2016; 

- Na reunião de operacionalização Programa Ecovalor para o ano letivo 2015/16; 

- Nas Oficinas sobre Rendas de Bilros de Peniche, na sede do Modatex, no Porto. Ao todo, 

participaram nas duas sessões desenvolvidas mais de uma centena de formandos, quer deste 

centro, quer das delegações de Barcelos e de Vila das Aves. O objetivo passou pela 

sensibilização dos formandos para a apresentação dos projetos de Coordenados de Moda que 

serão selecionados em janeiro e apresentados na Mostra Internacional de Renda de Bilros, em 

julho de 2016. 

- Na sessão da Assembleia Municipal; 

-Na inauguração da Exposição do Traje no Concelho de Peniche no início do Sec. XX. Esta 

iniciativa teve lugar este fim-de-semana no Centro de Convívio e Cultura de Geraldes. 

Felicitações a toda a equipa do Rancho de Geraldes e a todos os envolvidos na preservação da 

nossa cultura. 

- Na reunião na Oeste CIM  

- Na reunião com a Comissão da Igreja de Ribafria a propósito de intervenção no Largo da 
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Igreja desta localidade;  

- No acompanhamento efetivo às obras Municipais em curso no Concelho de Peniche; 

- Na 1ª Gala da Juventude de Peniche. Uma iniciativa que pretende valorizar as gerações jovens 

e potenciar, através das suas atitudes uma sociedade mais inclusiva. 

- Dar conta de que está em funcionamento nas ruas de Peniche o novo equipamento para a 

limpeza urbana. Informar que está em curso a aquisição de mais dois equipamentos, previstos 

nas GOP 2016, a saber: uma varredoura automática e uma viatura de recolha de lixo. Um 

investimento que contribuirá para um Peniche cada vez mais limpo.»  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Felicitou todos os envolvidos na primeira edição da Gala de Juventude de Peniche. ---------------   

- No dia 16 de novembro, esteve presente Assembleia Geral da Adepe. -------------------------------  

- No dia 24 de novembro, esteve presente no Conselho Local da Ação Social, onde se aprovou o 

Plano de Desenvolvimento Social. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 30 de novembro, reuniu-se com os grupos organizados de voluntariado do Concelho de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se a todos os votos efetuados. -------------------------------------------------------------------  

- Questionou se já havia sido pedido parecer à Doutora Fernanda Paula Oliveira relativamente ao 

processo em nome de João Guilherme & filhos, Lda. O senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, 

chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, disse que este pedido ainda não havia 

sido efetuado. O senhor Presidente da Câmara solicitou que fosse apresentado, na próxima 

reunião de câmara, uma lista daquilo que são os pedidos que a Câmara Municipal fez e qual o 

ponto de situação de cada um.  --------------------------------------------------------------------------------  

- Qual o ponto de situação relativamente ao processo do Restaurante cabem Todos, na 

Consolação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse qua a notificação havia sido efetuada e 

enviada para os interessados e que até à data não tinham obtido qualquer resposta, tendo sido o 

processo encaminhado para o gabinete jurídico. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao 

senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e à 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para que na próxima reunião 

apresentassem uma informação sobre o assunto. -----------------------------------------------------------  

- Lamentou o facto da iluminação de Natal, que foi colocada este ano, não dignificar nem ajudar 

em nada o comércio tradicional. O senhor Presidente da Câmara disse que tem estado a ser 

efetuada uma grande contenção, por forma a poder haver meios financeiros para os 

investimentos que se avizinham. Disse existirem municípios que irão canalizar todo o apoio para 

iluminações de Natal, em questões de caráter social. Disse ser a iluminação possível, no quadro 

financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Face ao investimento que foi feito de 5 milhões de euros na obra do fosso da muralha, disse 

custar-lhe bastante que não se alavanquem estes espaços, por forma a contribuírem para o 

desenvolvimento económico da localidade. O senhor Presidente da Câmara disse que a relação 

entre o Município e a Docapesca tenderá a ser mais ativa. -----------------------------------------------    

- Disse que gostaria de saber qual o ponto de situação relativamente ao modelo de gestão e 

controlo de visitação e capacidade de carga humana da Reserva Natural das Berlengas e que esta 

questão deveria ser discutida, como merece. O senhor Presidente da Câmara deu conta de ter 

havido, desde logo, discordância relativamente à intenção de afetação de meios municipais para 

fiscalização dos acessos das embarcações à ilha. Disse que seria uma matéria para agendar, com 
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o novo governo. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Pedro Freitas: 

- Disse que a questão dos maus cheiros emanados pela unidade industrial Narciso Dias e Filho, 

Lda é recorrente, tem anos e que lhe impressiona as constantes, permanentes e recorrentes 

agressões ao ambiente, feitas por esta unidade industrial. O senhor Presidente da Câmara deu 

conta dos contactos efetuados, relativamente ao assunto.  ------------------------------------------------   

- Disse ser importante repensar e ter consciência de que a Docapesca é o tampão da relação da 

malha humana com o mar. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para o facto da situação das urgências no Hospital de Peniche ser extremamente grave. 

O senhor Presidente da Câmara deu conta de que foi publicado um despacho onde consagrava 

que o serviço básico de urgência, em Peniche, deveria manter-se. Disse dever exigir-se os 

recursos necessários para cumprir na plenitude o estatuto que tinha sido reconhecido e agora 

reiterado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se a todos os votos apresentados anteriormente, designadamente o reconhecimento à 

senhora Vereadora Clara Abrantes pela organização da primeira edição da Gala da Juventude de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou o apreço pelo GDP que se encontra a disputar o campeonato Nacional de Seniores.  

- Transmitiu que esteve presente no Conselho Geral da Escola Básica Integrada 1, 2, 3 de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sinalizou uma situação de segurança rodoviária que se prende com a fata de iluminação pública 

no entroncamento da Rua António da Conceição Bento com a Avenida 25 de Abril, em Peniche. 

O senhor Diretor do Departamento de Energia e Ambiente deu conta do número de contacto 

da EDP para o qual os munícipes podem ligar para dar conhecimento dessas situações, no 

entanto, disse que iria passar pelo local e no dia seguinte informaria a EDP da situação. -----------  

- Questionou para quando a revisão do modelo de recolha de RSU. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara propôs que se agendasse este assunto para a reunião de 14 de dezembro de 2015. --------  

-  Perguntou para quando estava prevista a reunião que havia ficado acordada sobre a revisão dos 

contratos de execução com as Juntas de Freguesia. O senhor Vice-Presidente da Câmara ficou 

de agendar com os senhores Vereadores Ângelo Marques e Filipe Sales. ------------------------------   

- Questionou qual o ponto de situação das avaliações externas, relativas a quatro terrenos. O 

senhor Presidente da Câmara deu conta de que os processos de avaliação estariam a ser 

tratados pela senhora engenheira Florinda Monteiro com a colaboração do senhor engenheiro 

Pires e solicitou que na próxima reunião fosse presente informação, sobre o ponto de situação 

destas avaliações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou que acompanhamento tem sido feito, relativamente à questão dos cuidados de saúde 

primários no concelho, designadamente a insuficiência de médicos de família, desde a reunião 

que foi feita com a doutora Ana Pisco. A senhora Vereadora Clara Abrantes deu conta das 

reuniões que têm sido efetuadas relativamente a este assunto e dos poucos melhoramentos que 

têm sido proporcionados aos utentes, em alguns pontos. O senhor Vereador Filipe Sales reiterou 

a disponibilidade e intransigência ao exigir que sejam cumpridas as promessas.  --------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Questionou para quando a reposição da iluminação pública no IP6. O senhor Presidente da 

Câmara disse já ter havido uma intervenção parcial no local mas que não foi completada. O 

senhor Diretor do Departamento de Energia e Ambiente deu conta de todos os 

condicionamentos, existentes no local, que dão aso a estas situações. ----------------------------------  

- Disse ser importante a Câmara tomar conhecimento do tipo de luminárias disponíveis e definir 
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em concreto o tipo de luminárias, consoante a zona em questão. Deu como exemplo as 

luminárias colocadas no Largo Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia, que não 

seguem a mesma tipologia das que lá existiam. Sugeriu que se repensasse a questão da 

iluminação pública, por forma a que a situação da Atouguia da Baleia fosse provisória. O senhor 

Diretor do Departamento de Energia e Ambiente, Nuno Cativo, fez o ponto de situação 

relativamente às questões colocadas sobre IP. O senhor Presidente da Câmara solicitou que, 

em conjunto com o senhor Vice-Presidente da Câmara, fosse efetuado um acompanhamento a 

esta situação para que fosse presente em reunião de câmara uma informação atualizada sobre o 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Solicitou que se percebesse quais as ações possíveis de serem promovidas para a reposição dos 

pisos, estruturas naturais danificadas, etc, cuja degradação se verificou durante a presença do 

Campeonato Mundial de Surf. O senhor Presidente da Câmara disse estarem em curso as 

limpezas e as reposições. Ficou acordado que na próxima reunião o senhor Vice-Presidente da 

Câmara daria conta da planificação e dos prazos destas ações. ------------------------------------------  

- Disse que deveria ser encontrada uma forma de, para o próximo ano, se promover os produtos 

da região, designadamente os hortícolas, no Portugal Agro, tal como fez o município da 

Lourinhã. O senhor Presidente da Câmara deu conta das representações que de forma coletiva 

têm sido feitas. Relativamente ao Portugal Agro, disse que era uma representação que implicava 

investimento, mas que iria despoletar um processo de auscultação, para verificar em que medida 

isto seria interessante e a forma de financiamento. --------------------------------------------------------  

- Disse ser uma boa iniciativa a promoção de cartões-de-visita com a identificação de cada 

Vereador. O senhor Presidente da Câmara disse que da mesma forma que se fez para os 

membros da Assembleia Municipal também seria possível fazer para os membros da Câmara 

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

- Questionou se havia alguma novidade, relativamente às questões colocadas pela senhora Célia 

Martins, na Assembleia Municipal, sobre o Plano de Urbanização de Vale do Grou. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou que se agendasse para a reunião do dia 14 de dezembro o 

assunto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão das autocaravanas e o sobre o 

agendamento da reunião com a Associação do Casal Moinho. O senhor Presidente da Câmara 

deu conta da reunião que estava marcada. -------------------------------------------------------------------  

- Disse querer saber qual a articulação que está a ser feita com a Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia, relativamente à Loja dos Vala, em Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da 

Câmara disse que numa próxima reunião estaria presente o senhor Jorge Martins, Técnico 

Superior de Conservação e Restauro, para fazer uma apresentação sobre o assunto. -----------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao levantamento das esplanadas e acrescentou que 

este fosse acompanhado por uma revisão das taxas. O senhor Presidente da Câmara esclareceu 

que quando for presente a reunião de câmara o assunto se faça acompanhar do regulamento para 

que se possa fazer, politicamente, uma apreciação. --------------------------------------------------------  

- Solicitou ponto de situação relativamente a duas concessões, Sportágua e Minimercado da 

Prageira. O senhor Presidente da Câmara disse que na próxima reunião seria presente 

informação sobre estas duas concessões. --------------------------------------------------------------------   

- Questionou se a informação técnica relativa ao processo da Auto-Júlio já se encontra 

disponível. O senhor Presidente da Câmara disse que seria presente na próxima reunião de 

câmara, mais informação sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que aguardavam o parecer da Junta de Freguesia de Peniche sobre a Ponta do 

Trovão. O senhor Presidente da Câmara informou que até ao momento ainda não tinha 

chegado qualquer informação e que iria contactar o senhor Presidente de Junta nesse sentido. ----  
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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 dois edifícios, destinados a 

habitação unifamiliar, no Carreiro de Joanes, em Peniche – José Pascoal Nobre Pinto: --------  
Deliberação n.º 1643/2015: 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 27 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, no dia 2 de outubro de 2015, sobre a viabilidade para construção de duas 

moradias unifamiliares, a implantar no prédio rustico, sito no Carreiro de Joanes - Caminho do 

Lapadusso, em Peniche, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 20 de novembro de 2015.» (Doc.727 

DPGU R775/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação, sito na Rua da 

Santa Cruz, em Peniche, e construção de muro de vedação e abertura de vão de janela – 

Joaquim Carlos Godinho Florência: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1644/2015: 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 27 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 indeferir o pedido que apresentou, em 

26 de outubro de 2015, para legalização de ampliação de moradia e construção de muro de 

vedação e abertura de vão de janela, para o prédio sito na Rua de Santa Cruz, n.º 17, 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 no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 24 de novembro de 2015.» (Doc.728 

DPGU 124/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

habitacional, sito no Caminho da Nora, em Peniche – Raúl Martins: -------------------------------  
Deliberação n.º 1645/2015: 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, devendo o 

assunto ser presente à próxima reunião de câmara. --------------------------------------------------------  

 

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

Élio Júlio Antunes e César Castro Figueiredo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1646/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para se proceder à audiência prévia de Élio Júlio Antunes e César 
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Castro Figueiredo manifestando a intenção de indeferimento da proposta de reconhecimento de 

interesse público municipal na regularização da atividade pecuária. (DPGU C261/15) -------------  

 

5) Operação de loteamento, sita na Rua do Caldeirão, em Geraldes – Construções Geraldes, 

L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1647/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 24 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 no n.º 1 do artigo 87.º do R.J.U.E. (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), propõe-se que a Exma. Câmara Municipal delibere relativamente à execução, pelo 

promotor, das acessibilidades do loteamento, tendo em conta o descrito na informação prestada 

pelo D.O.M., datada de 19 de novembro de 2015, que se anexa. Parece de notificar o promotor, 

nos termos do n.º1 do artigo 87.º do R.J.U.E. (Regime Jurídico de Urbanização e Edificação), 

da deliberação tomada.» (Doc.729 NIPG 17871/15) -----------------------------------------------------  

 

6) Delimitação de espaços de acesso a veículos e criação de bolsas de estacionamento, na 

Papôa, em Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: --------------------------------  
Deliberação n.º 1648/2015: Deliberado concordar com o estudo para delimitação de espaços de 

acesso a veículos e criação de bolsas de estacionamento, na Papôa, em Peniche, em termos 

genéricos, tendo ficado em aberto algumas questões relativamente a alguns acessos, ficando a 

Câmara de ir ao local no dia 14 de dezembro, pelas 14h15, para avaliar essas questões. ------------   

 

7) 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 1649/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 estudo de arranjos urbanísticos para a Praça Jacob Rodrigues Pereira/Largo 5 De 

Outubro/Largo D. Pedro V/Rua José Estevão/Campo Da Republica – Peniche, tendo em conta o 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 19 de novembro de 2015, 

devendo ser observadas as condições constantes no parecer da Direção-Geral do Património 

Cultural.» Deliberado, ainda, que a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística apresente o 

plano de execução com proposta de localização para os táxis e que o Departamento 

Administrativo e Financeiro verifique o número de lugares de estacionamento para táxis. O 

senhor Vereador Pedro Freitas não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.730) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1650/2015: O Estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas 

confinantes, em Ferrel, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente a reunião de 

câmara no dia 14 de dezembro de 2015. ---------------------------------------------------------------------  

 

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

Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1651/2015: 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, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente a reunião de câmara no dia 

14 de dezembro de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Ocupação de espaço público para a realização de ação de sensibilização, designada por 

Semana Europeia do Teste VIH, Hepatites e Dia Mundial Luta Contra a Sida, em vários 

pontos do concelho – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL: -------------------  
Deliberação n.º 1652/2015: 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 Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, por 

requerimento, datado de 13 de novembro de 2015, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 20 de novembro de 2015, proponho 

que se ratifique o meu despacho de 20.11.2015, que autorizou a emissão de uma licença para 

ocupação da via pública, em vários pontos do concelho, com uma unidade móvel destinada à 

campanha de luta contra a sida e hepatite, nos termos do Art.º 84 do regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, e a isenção das respetivas taxas.» (Doc.731 

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

 

Trânsito: 
 

11) Sinalização de trânsito em diversos arruamentos no lugar dos Casais Brancos – 

Freguesia de Atouguia da Baleia: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1653/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 21 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 no n.º 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o artigo 21.º do Regulamento de 

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

sua atual redação, bem como de espelho orientador de trânsito na localidade de Casais 

Brancos. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva 

homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.732 NIPG 

16836/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia – 

Maria Antonieta Sequeira Priori: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1654/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 27 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 no n.º 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, Atouguia da Baleia. Parece de 

apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.733 NIPG 12635/15) ---------  
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Obras municipais: 
 

13) Colocação de sinalização de trânsito em diversos arruamentos no lugar dos Casais 

Brancos, por administração direta – Departamento de Obras Municipais: --------------------------  
Deliberação n.º 1655/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 21 de novembro de 2015, para que os serviços municipais realizem por 

administração direta as obras necessárias para colocação de sinalização de trânsito em diversos 

arruamentos no lugar dos Casais Brancos, para execução da deliberação n.º 1653/2015, tomada 

na presente reunião. (NIPG 16836/15) -----------------------------------------------------------------------  

 

14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia, 

por administração direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1656/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 27 de novembro de 2015, para que os serviços municipais realizem por 

administração direta as obras necessárias para marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. 

Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia, para execução da deliberação n.º 1654/2015, tomada na 

presente reunião. (NIPG 16836/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

Protocolos:  
 

15) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1657/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação 

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

 

16) Adesão do Município de Peniche ao consórcio do projeto proposto em candidatura pela 

ADEPE no âmbito do Programa Escolhas 6.ª Geração: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1658/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 26 de novembro de 2015, para autorizar a adesão do Município ao consórcio 

do projeto proposto em candidatura pela ADEPE, no âmbito do Programa Escolhas 6.ª Geração. -  

 

17) Protocolo no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1659/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 26 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 do Secretário do gabinete de Apoio à Vereação, e atendendo às 

competências estabelecidas nas alíneas r) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, proponho que se aprove o texto do protocolo, nos termos da minuta 

em anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, que tem por objeto assegurar o fornecimento de refeições escolares aos alunos da 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Atouguia da Baleia.» (Doc.734) -----------------------------------------  

 

18) Candidatura ao Programa Ecovalor 2016/2017 – Valorsul: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1660/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 
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Câmara, datada de 26 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 do Setor da Educação, e atendendo à 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, proponho que 

o Município apresente candidatura ao Programa Ecovalor 2016/2017, promovido pela Valorsul 

e dirigido à comunidade escolar, e que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de 

educação e sensibilização ambiental, lúdicas e pedagógicas, que promovam comportamentos 

ambientais adequados à melhor gestão dos resíduos urbanos.» (Doc.735) ---------------------------  

 

Educação: 
 

19) Alteração do local de realização do Corta-Mato Escolar Concelhio – Setor da Educação: -  
Deliberação n.º 1661/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 27 de novembro de 2015, para alteração do local de realização do Corta-Mato 

Escolar Concelhio, do Parque Urbano da Cidade, conforme deliberação n.º 1605/2015 de 16 de 

novembro de 2015, para as imediações da EB 2,3 D. Luís de Ataíde. ----------------------------------    

 

Equipamentos municipais: 
 

20) Transferência de titularidade da banca n.º 63 do Mercado Municipal – José Maria 

Emídio Dias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1662/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 20 de novembro de 2015, para transferência de titularidade da banca n.º 63 do 

Mercado Municipal, para o senhor José Maria Emídio Dias. (NIPG 16501/14) ----------------------  

 

Aquisição de bens e serviços: 
 

21) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de combustíveis 

rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1663/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 Secção de Património e Aprovisionamento, proponho que a 

Câmara Municipal de Peniche, nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprove a minuta do contrato a celebrar com a empresa Repsol Portuguesa, S.A..» (Doc.736 

NIPG 17857/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

22) Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão 

normal – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 1664/2015: Deliberado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, delegar no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento a competência para autorizar a realização de despesa com o fornecimento de 

energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, cujo preço base 

anual é de 535 500,00 euros. (NIPG 17825/15) ------------------------------------------------------------  

 

Documentos previsionais: 
 

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

Plurianual de Investimentos, para o ano de 2015 – Departamento Administrativo e 
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Financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1665/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 27 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 23), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» 

(Doc.737) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

24) Apoio à realização de um almoço-convívio – Associação Cultural e Desportiva de Bôlhos:  
Deliberação n.º 1666/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 26 de novembro de 2015, para conceder uma tenda, para apoio à realização 

de um almoço-convívio, no âmbito dos Bailes de Fim-de-Ano realizados pela Associação 

Cultural e Desportiva de Bôlhos, que decorrerão nos dias 25 e 26 de dezembro de 2015. (NIPG 

17611/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

25) Apoio para a reparação de uma janela da igreja do Santuário de Nossa Senhora dos 

Remédios – Santuário de Nossa Senhora dos Remédios: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1667/2015: 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 26 de novembro de 2015, para autorizar os serviços 

municipais a adquirirem os materiais e a realizarem as obras necessárias para reparação de uma 

janela da igreja do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, no valor estimado de 750,00 

euros. (NIPG 17878/15) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

26) Comparticipação para transporte escolar – Soraia Alexandre Santos Pereira: ---------------  
Deliberação n.º 1668/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 26 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 parecer do Pelouro da Educação, datado de 07 de outubro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos 

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

Soraia Alexandre Santos Pereira, residente em Casais do Baleal, a fim de poder frequentar o 5.º 

Ano do Ensino Básico, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.738 NIPG 17896/15) ----  

 

27) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Alexandra Santos Matos: ----------------  
Deliberação n.º 1669/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 26 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 parecer do Pelouro da Educação, datado de 07 de outubro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos 

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

Beatriz Alexandra Santos Matos, residente em Casais do Baleal, a fim de poder frequentar o 8.º 

Ano do Ensino Básico, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.739 NIPG 17894/15) ----  
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28) Comparticipação para transporte escolar – Bruno Miguel Sousa Ferreira: -------------------  
Deliberação n.º 1670/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 26 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 parecer do Pelouro da Educação, datado de 26 de novembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos 

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

Bruno Miguel Sousa Ferreira, residente em Casais do Júlio, a fim de poder frequentar o Curso 

Profissional Agrícola, na Escola Profissional Agrícola Fernando barros Leal, em Runa – Torres 

Vedras.» (Doc.740) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

29) Comparticipação para transporte escolar – André Furtado Antunes: ---------------------------  
Deliberação n.º 1671/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 26 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 parecer do Pelouro da Educação, datado de 19 de novembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos 

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

André Furtado Antunes, residente em Peniche, a fim de poder frequentar o Curso Profissional 

Agrícola, na Escola Profissional Agrícola Fernando barros Leal, em Runa – Torres Vedras.» 

(Doc.741) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Utilização dos circuitos especiais de transporte de alunos do ensino básico – Margarida 

Alexandra Sousa Lopes: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1672/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 26 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 parecer do Pelouro da Educação, datado de 19 de novembro de 2015, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, permita a utilização do 

circuito especial de transporte escolar, da aluna Margarida Alexandra Sousa Lopes, residente 

em Casal Fetal.» (Doc.742) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Abrigos dos pescadores da Berlenga: 
 

31) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 1673/2015: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos edis da 

Coligação Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos vereadores do Partido Socialista e do 

Partido Social Democrata, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Proponho que a Câmara Municipal: 

1 – Aceite a declaração de não dívida à Segurança Social apresentada, no dia 29 de outubro, 

pelo candidato Rogério Paulo Sousinha Leitão. 

2 - Aprove a lista preliminar de atribuição dos Abrigos, bem como o relatório que a acompanha, 

do procedimento de atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha 
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da Berlenga para o ano 2016, nos termos e para efeitos do n.º 3 do artigo 23.º do Regulamento 

de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga. 

3 – Solicite parecer, não vinculativo, à Comissão de Pescadores e Operadores marítimo-

turísticos, sobre o teor e conclusões da lista preliminar de atribuição dos Abrigos, bem como o 

relatório que a acompanha, ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 23.º do Regulamento de 

Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga.» 

(Doc.743 NIPG 17604/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Outros:  
 

32) Agendamento de reunião com o candidato à Presidência da República Edgar Silva – 

Mandatário Concelhio da Candidatura de Edgar Silva: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1674/2015: Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo mandatário 

concelhio da candidatura de Edgar Silva, às Presidenciais 2016, de se reunir com o executivo 

municipal, no dia 9 de dezembro, pelas 10h00. ------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1675/2015: 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 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 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. ------------------------------------  

 

 

 


