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ATA N.º 8/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, 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, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, Vereadores, reuniu-se, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------  

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Sinalização de trânsito na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia – 

Freguesia de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 2) Portugal 2020; ----------------------------------------------------------------------------  

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

Turístico – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria; --  

 ----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Membros dirigentes – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins; ----------------------------------------  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – Pelouro 

da Juventude;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Primeira Gala da Juventude do Concelho de Peniche – Pelouro da Juventude;- 

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

 ------------------- 7) Atribuição de talhões da Horta Comunitária de Peniche, para o ano de 2016 – 

Setor de Planeamento e Intervenção Social; ----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação de serviço externo 

na área de arqueologia, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal – Departamento 

Administrativo e Financeiro; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 9) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas em 

2015 – Freguesia da Serra d'El-Rei; --------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Atividades e ao 

Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro; 

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

 ------------------- 11) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, na Avenida do Mar, 

em Ferrel – Fernanda Paula Unipessoal, L.da; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do 

Mar, em Peniche – João Paulo da Silva Pereira; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento 

comercial, sito na Rua das Escolas, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes; -------------------  

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

 ------------------- 14) Apoio para a realização de festa religiosa, em honra de São Brás, na 
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localidade do Paço - União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço; --------------------------------  

 ------------------- 15) Pagamento de subsídio mensal, no âmbito do protocolo de colaboração – 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; --------------------------------------  

 ------------------- 16) Pagamento de subsídio mensal, no âmbito do protocolo de colaboração, para 

promoção do desenvolvimento local – Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche; -  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Comissão de Festas de Ferrel; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.--------- 

 ------------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. ---------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma 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 

de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, 

durante toda a reunião, e a Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, durante a 

apreciação do ponto dezoito da ordem do dia. --------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Cristina Maria Luís Leitão e 

o senhor André Sebastião da Silva Cardoso, cidadão 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 a cidadã imediatamente a seguir na 

ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido Social Democrata, conforme 

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

Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do 

Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade da referida cidadã, pelo que 

passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Departamento de Obras Municipais: 

 

1) Sinalização de trânsito na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia – Freguesia de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 190/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de janeiro 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 24.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 Casal da Cruz, 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.93)  -----------------------------------------------------------------------  
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Protocolos: 
 

2) Portugal 2020: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 191/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação 

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

 

3) Protocolo para a realização de estágio curricular – Licenciatura em Marketing Turístico – 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria: ------------  
Deliberação n.º 192/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

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

Presidente da Câmara, datada de 29 de janeiro de 2016, para aprovação do texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do 

Instituto Politécnico de Leiria, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta 

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

Licenciatura em Marketing Turístico. (Doc.94 NIPG 1451/16) -----------------------------------------  

 

Recursos Humanos: 
 

4) Membros dirigentes – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e 

Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 193/2016: Deliberado felicitar os novos membros dirigentes do Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins (STAL) pela sua eleição e reiterar a disponibilidade da Câmara Municipal 

para colaborar. (NIPG 871/16) --------------------------------------------------------------------------------  

 

Eventos de iniciativa municipal: 
 

5) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – Pelouro da Juventude:  
Deliberação n.º 194/2016: Deliberado, com base no n.º 1, do artigo 5.º do Regulamento de 

Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas, nomear os senhores Rui Colaço, 

pelo Conselho Municipal da Juventude, Joana Coutinho, Técnica da Ação Social do Município e 

António Mendonça, Técnico do desporto do Município, como elementos da Comissão de Análise 

das Candidaturas para os Prémios Mérito Desportivo a Jovens Atletas do Concelho. O senhor 

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

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

 

6) Primeira Gala da Juventude do Concelho de Peniche – Pelouro da Juventude: ----------------  
Deliberação n.º 195/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório de avaliação 

referente à Primeira Gala da Juventude do Concelho de Peniche, tendo ficado o Departamento 

Administrativo e Financeiro de esclarecer a despesa relativa à contratualização do apresentador 

profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Intervenção social: 
 

7) Atribuição de talhões da Horta Comunitária de Peniche, para o ano de 2016 – Setor de 

Planeamento e Intervenção Social: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 196/2016: Deliberado aprovar a listagem dos candidatos admitidos no processo 

de candidatura à Horta Comunitária de Peniche, que decorreu no período de 4 a 16 de janeiro de 

2016. (Doc.95 NIPG 1452/16) --------------------------------------------------------------------------------  
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Aquisição de bens e serviços: 
 

8) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação de serviço externo na área de 

arqueologia, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal – Departamento Administrativo 

e Financeiro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 197/2016: O pedido de parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação 

de serviço externo na área de arqueologia, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal foi 

retirado da ordem do dia, devendo ser convidada a Patrimonium para estar presente numa próxima 

reunião da Câmara. (NIPG 1169/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

Delegação de competências do município: 
 

9) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas em 2015 – 

Freguesia da Serra d'El-Rei: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 198/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 de janeiro 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, 13/2016, de 22 de janeiro de 2016, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 167,49€ à Freguesia da Serra D´El 

Rei, para comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção de um equipamento 

afeto ao exercício das competências delegadas, realizada em 2015, nos termos da alínea a) do 

artigo 7.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara 

Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia da Serra D´El Rei, em 2 de maio de 2014.» (Doc.96 

NIPG 18227/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Documentos previsionais: 
 

10) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Atividades e ao Plano de 

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro: ------  
Deliberação n.º 199/2016: A proposta de alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual 

de Atividades e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016, foi retirada da ordem do 

dia. (NIPG 1470/16) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ocupação do espaço público e publicidade: 
 

11) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, na Avenida do Mar, em Ferrel – 

Fernanda Paula Unipessoal, L.da: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 200/2016: A proposta de ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, 

na Avenida do Mar, em Ferrel, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 17616/15) ----------------------   

 

12) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do Mar, em Peniche 

– João Paulo da Silva Pereira: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 201/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 de janeiro 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 por João Paulo da Silva Pereira, por requerimento, datado de 25 de 

janeiro de 2016 e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 29 de janeiro de 2016, proponho que seja deferido o referido pedido de 

licenciamento da esplanada fechada de apoio ao restaurante Entre Tapas, sito na Av. Do Mar, 
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74-76, nesta cidade, pelo período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, renovável 

automaticamente, conforme previsto na alínea 9) do n.º 5 do artigo 26.º do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Publico deste Município.» (Doc.97 NIPG 1218/16) -------  

 

13) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento comercial, sito na 

Rua das Escolas, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes: --------------------------------------  
Deliberação n.º 202/2016: A proposta de instalação de uma placa publicitária, na empena de um 

estabelecimento comercial, sito na Rua das Escolas, em Ferrel, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 

1384/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

14) Apoio para a realização de festa religiosa, em honra de São Brás, na localidade do Paço - 

União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 203/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 29 de janeiro de 2016, para conceder o apoio logístico solicitado pela União Recreativa, 

Desportiva e Cultural do Paço, para apoio à realização de uma festa religiosa, em honra de São 

Brás, na localidade do Paço. (NIPG 543/16) ----------------------------------------------------------------  

 

15) Pagamento de subsídio mensal, no âmbito do protocolo de colaboração – Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 204/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 de janeiro 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, 14/2016, de 29 de janeiro de 2016, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche um subsídio, no valor de 54 000,00 euros, a pagar em doze prestações 

mensais de igual valor, no âmbito do protocolo de colaboração celebrado em 19 de junho de 2011 

e que ratifique o meu despacho, de 25 de janeiro, em que autorizei o pagamento do subsídio 

mensal, referente ao mês de janeiro de 2016, emitido ao abrigo do n.º3 do artigo 35.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» (Doc.98 NIPG 1472/16) ---------------------------------------  

 

16) Pagamento de subsídio mensal, no âmbito do protocolo de colaboração, para promoção do 

desenvolvimento local – Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche: ----------------  
Deliberação n.º 205/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 de janeiro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a atividade desenvolvida pela Adepe – associação para o Desenvolvimento de 

Peniche, ao abrigo do protocolo celebrado, em 25 de agosto de 2010, para promoção do 

desenvolvimento local, e a situação financeira apresentada pela mesma em reunião realizada no 

dia e através de e-mail, remetido a 25 de janeiro de 2016, e registado sob o número 1344 (NIPG 

1360/16), a 28 de janeiro;  

Considerando a informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, de 28 de 

janeiro de 2016, de que há condições para atender ao pedido; 

Proponho, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que se efetue o pagamento de imediato do subsidio referente aos próximos 6 meses 

(fevereiro a julho), no valor de 7500,00 euros.» (Doc.99 NIPG 1487/16) -----------------------------   
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Relacionamento Institucional: 
 

17) Comissão de Festas de Ferrel: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 206/2016: Atendendo ao solicitado pela Comissão de Festas de Ferrel, deliberado 

autorizar a realização da Festa de Nossa Senhora da Guia, de 5 a 13 de agosto e promover uma 

reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel sobre licenças a emitir fora do período de 

funcionamento da festa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem: --------------------------  
Deliberação n.º 207/2016: Atendendo ao solicitado pela Organização da Festa de Nossa Senhora 

da Boa Viagem, por carta, recebida em 29 de janeiro de 2016, deliberado autorizar ocupação de 

espaço público, no Campo da República e na Ribeira Velha, em Peniche, nas datas adiante 

indicadas, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, ficando a 

Organização da festa autorizada a explorar e a gerir o espaço, devendo fazer o acompanhamento 

da instalação dos equipamentos e garantir que as estruturas urbanísticas existentes no local não 

serão danificadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Montagem das estruturas de suporte ao arraial: A partir de 3 de julho de 2016; --------------------  

- Funcionamento das atividades: a) de 8 a 15 de julho de 2016, feira popular, das 10h00 às 24h00; 

b) de 16 de julho a 4 de agosto de 2016, feira popular e feira franca, das 10h00 às 02h00; c) de 5 

a 9 de agosto de 2016, feira popular, feira franca e concertos, das 10h00 às 06h00, d) de 10 a 15 

de agosto, feira popular e feira franca, das 10h00 às 24h00. (NIPG 1545/16) -------------------------  

O senhor Presidente da Câmara agradeceu a presença dos membros da Organização da Festa em 

Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. Disse que a análise do assunto foi iniciada na anterior 

segunda-feira, durante a qual se suscitaram algumas dúvidas, designadamente sobre os conteúdos 

da feira popular e feira franca, razão pela qual, e tendo em conta a sugestão dos restantes 

Vereadores, convidaram a Organização a estar presente na reunião. Em relação ao valor solicitado, 

disse que não iriam, ainda, tomar qualquer deliberação, prevendo a tomada de deliberação para a 

quarta-feira seguinte. Um dos membros da Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora 

da Boa Viagem fez um breve esclarecimento sobre a dinâmica da festa. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara valorizou o trabalho que está a ser desenvolvido pela Organização, todavia, disse 

existirem alguns aspetos aos quais gostava de obter uma resposta mais objetiva, designadamente 

como conciliar a situação da limpeza, com a redução de recursos humanos existente, com o 

aumento proposto para o número de dias da festa. Disse que, relativamente à questão dos 

divertimentos, não tinha nada a acrescentar e manifestou o seu contentamento pelo facto do 

número de vendedores de farturas ter reduzido. Confirmou o valor orçamentado para a realização 

desta festa, valor esse de 160 000,00 euros. Foram discutidas as datas e horários de ocupação de 

espaço público, no Campo da República e na Ribeira Velha, por ocasião da Festa em Honra de 

Nossa Senhora da Boa Viagem. O senhor Presidente da Câmara alertou para o facto de o 

alargamento do prazo da festa, de uma maior afluência que a festa poderá ter e da coincidência de 

festas vai fazer com que a Câmara Municipal, para assegurar os aspetos associados às questões da 

limpeza, tenha que contratar adicionalmente recursos humanos, o que implicará um custo 

financeiro acrescido. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, na reunião anterior, 

levantou-se uma dúvida relativamente à caracterização da feira franca e feira popular, dúvida essa 

que, agora esclarecida, estavam reunidas as condições para se deliberar. Referiu que a questão dos 

feirantes é sempre muito complexa, devido ao comércio local e às explorações que normalmente 

são feitas, etc. Relativamente à feira popular, disse julgar não existir qualquer problema, uma vez 

que sendo uma zona turística, necessita de animação e de melhoria de atratividade da cidade. Disse 

que, apesar do período da feira franca ser um pouco mais alargado do que o habitual, a Câmara 

iria conseguir resolver a situação, uma vez que, sendo também época de verão, teria que ser 
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reequacionada a questão dos recursos humanos. Disse julgar que, se o horário da feira popular for 

alargado muito mais do que o que tem sido hábito, poderão haver alguns problemas, 

nomeadamente, em relação às pessoas que habitam nas zonas envolventes ao espaço da feira. 

Relativamente àquilo que é a festa em si, disse que as pessoas que ali vivem já estão habituadas e 

que em função de ser a festa da cidade também colaboram um pouco mais, no sentido de se atingir 

os objetivos pretendidos. Um dos membros da Organização da Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem esclareceu que na feira franca existiam módulos abertos à utilização do 

comércio local, associações locais, etc. O senhor Vereador Ângelo Marques agradeceu a presença 

dos membros da Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e disse 

considerar um exemplo positivo, o facto de se englobar na feira franca, os comerciantes locais e a 

comunidade local. Referiu a mudança claramente positiva, que esta festa apresenta, com uma 

maior atratividade para quem visita a cidade e diversidade de atividades. Disse tratar-se de uma 

festa com exigências acrescidas para a autarquia, designadamente ao nível dos recursos humanos, 

manifestando disponibilidade para viabilizar uma solução que permita ir de encontro ao positivo 

da questão, que é a mudança, para melhor, das Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. O senhor 

Vereador Filipe Sales felicitou os membros da Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora 

da Boa Viagem pelo trabalho que têm desenvolvido. Disse que, para que tudo corresse bem, era 

necessário um grande esforço, por parte da Organização, uma resposta positiva, por parte da 

comunidade e um esforço dos autarcas, no que toca à aplicação justa de uma verba adicional, para 

as questões da limpeza, que vai acrescer com o alargamento do período da festa. Disse que a feira 

franca e a feira popular é uma oferta lúdica, que vem colmatar uma das necessidades da cidade, 

nos meses e verão. Disse que enquanto autarquia tinam que ser facilitadores daquilo que era o 

trabalho da Organização. A senhora Vereadora Sofia Barradas disse não ter conhecimento de 

todas as questões abordadas, uma vez que, por ser Vereadora substituta, não esteve presente na 

reunião onde este assunto foi inicialmente discutido, todavia, ao ler um artigo no jornal A voz do 

mar, disse ter ficado, desde logo, conquistada pela abordagem feita à Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem. Felicitou a Organização pelo projeto a implementar, pela diversidade de 

elementos que compõem a Organização, pelas ideias e conceitos inovadores apresentados, que vão 

no sentido de aumentar a atratibilidade da terra e de dignificação dos dias da festa e do Município 

de Peniche. Disse não poder, nem dever ser esquecido o conceito unificador, com uma vertente 

francamente religiosa e de identidade da terra e do Município. Manifestou a sua satisfação, como 

munícipe e como Vereadora substituta, em acolher um projeto deste género. Relativamente aos 

apoios, por parte da Câmara, disse que devem ser encarados como um investimento e não como 

um custo. Disse julgar ser uma boa aposta para a promoção da cidade. Sendo o Dia do Município 

um ponto em comum com a Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem disse que o 

enquadramento que a Câmara deverá ter é, mais uma vez, de oportunidade para preencher esse dia 

da melhor forma possível, uma vez que já existe oferta com um cartaz bastante interessante. A 

senhora Vereadora Clara Abrantes disse ter percebido, logo de início, a dinâmica, criatividade e 

inovação que esta organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem trazia, ao 

conceito habitual desta festa. Salientou o envolvimento, empenho, trabalho e esforço da 

Organização. Manifestou a disponibilidade no reforço dos recursos para limpeza, apesar do esforço 

que a Câmara Municipal terá que fazer, referiu o impacto que o alargamento do horário da feira 

popular poderá ter, sobretudo na semana que antecede a semana efetiva da festa e o ponto positivo 

do envolvimento do comércio e comunidade local. O senhor Vice-Presidente da Câmara chamou 

à atenção relativamente à discussão da questão da limpeza ser bastante importante, na medida em 

que Peniche tem muitas outras atividades, durante os meses de verão. O senhor Presidente da 

Câmara disse que pretendia com todas estas questões, que se tomasse consciência do esforço que 

todos têm que fazer para que a Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem tenha o sucesso 

perspetivado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 208/2016: 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 vinte e três horas 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,                                                            , Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

7 de março 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. --------------------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 


