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ATA N.º 10/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos quinze 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 Jorge 

Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge 

Manuel Rosendo Gonçalves, Sandra Cristina Machado Matos, Cristina Maria Luís Leitão e André 

Sebastião da Silva Cardoso, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de 

Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------  

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

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

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

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 1) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de 

encargos urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 

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

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para destaque de parcela 

(Estrada da Abelheira - Alto Foz) – João Filipe Da Conceição Jorge; ----------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de parque de 

campismo com construção de restaurante, supermercado e infraestruturas inerentes (“Amassada” 

e “Vigária”, Atouguia da Baleia) – Siestacasa, S.A.; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de Licenciamento para legalização de moradia unifamiliar (Rua da 

Palmeira - Serra d'El-Rei) – Daniel Filipe Monteiro Ribeiro; --------------------------------------------  

 ------------------- 5) Processo em nome de Célia Sousa Martins, relativo à construção de um 

edifício, destinado a moradia unifamiliar e garagem, e de muros de vedação, na Rua de Santo 

António, em Bôlhos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 6) Anulação de lugar de estacionamento, no Largo do Oitão, em Atouguia da 

Baleia – Rodrigo Chagas Ferreira; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 7) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas 

Portugueses;------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Projeto Acessibilidade no Turismo – Entidade Regional de Turismo do Centro; 

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

 ------------------- 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para renovação das 

autorizações, concedidas em 26 de fevereiro de 2015 e renovada a 30 de junho de 2015, para 

abertura de procedimentos concursais para ocupar vários postos de trabalho – Departamento 

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

 ------------------- 10) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes 

ao mês de janeiro de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro; -----------------------------  

 ------------------- 11) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro de 

2016 – Departamento Administrativo e Financeiro; -------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Atividades e ao 
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Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro; 

 ------------------- 13) Plano de Ajustamento Financeiro – Departamento Administrativo e 

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

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

 ------------------- 14) Informação trimestral sobre a execução do Programa Apoio a Economia 

Local (PAEL) – Departamento Administrativo e Financeiro; --------------------------------------------  

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

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

– Departamento Administrativo e Financeiro;-------- ------------------------------------------------------  

 ----------------- Ações tutelares e auditorias: -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Auditoria ao Município de Peniche no âmbito do controlo de endividamento 

e da situação financeira da administração local autárquica – Inspeção-Geral de Finanças; ----------  

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

 ------------------- 17) Prédios do domínio privado do Município arrendados ou cedidos em direito 

de superfície – Departamento Administrativo e Financeiro; ---------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo 

de 2015/2016 – Pelouro da Educação; -----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Reapreciação do valor de renda de casa – Lídia Maria Codinha Lopes do 

Carmo;----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Relatório Anual de Atividades – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

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

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

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

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

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

 ------------------- 22) Instalação de quatro painéis publicitários, em Peniche – Gesmeios - 

Publicidade, L.da;------------ ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Ocupação de espaço público para o exercício de atividade de restauração ou 

de bebidas não sedentária – Solange Lima; -----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Memorando da comissão de avaliação das candidaturas ao abrigo do 

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

 ------------------- 25) Apoio para a comemoração de aniversário – Associação de Motociclismo de 

Peniche;----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Apoio para a comemoração de aniversário – Associação de Educação Física, 

Cultural e Recreativa Penichense; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Apoio para a realização de peça de teatro – Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa da Serra d’El-Rei; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Apoio a munícipe em situação de sem abrigo - Setor de Planeamento e 

Intervenção Social;----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 29) Indemnização relativa a bens pessoais extraviados – Madalena Costa.--------- 

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente, no exercício de funções de presidente de 

câmara, eram catorze horas e quarenta minutos, encontrando-se na sala quatro dos sete elementos 

que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------------------------------------------  

O senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da Câmara, não participou na 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 15.02.2016 * Livro 107 * Fl.118 

reunião, tendo a mesma sido presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. ----------------  

Estiveram presentes os senhores Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Diretora e Assistente 

Técnico do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, o 

senhor José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 

apreciação e votação dos pontos um e quatro da ordem do dia, e Etelvina Alves, Técnica Superior 

de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição do 

público e apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia. --------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de que os senhores Vereadores Ângelo 

Miguel Ferreira Marques e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales 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 presentes na sala os cidadãos imediatamente a seguir na ordem das 

respetivas listas, senhores Sandra Cristina Machado Matos e André Sebastião da Silva Cardoso, 

do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, respetivamente, 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 dos referidos cidadãos, pelo que passaram, de 

imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 2 e 3/2016, das reuniões camarárias realizadas 

nos passados dias 7 e 11 de janeiro, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos 

terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. ----------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

- José Leal Alves Nunes e Hermínia Nunes questionaram, uma vez mais, relativamente à 

situação do alinhamento de fachada, na Rua Agasalho do Pardal, em Casais do Baleal, uma vez 

que, consultado o processo, não concordaram com o despacho proferido. A Técnica Superior de 

Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística fez alguns esclarecimentos sobre o 

processo, dando conta de que o mesmo se encontrava aprovado, licenciado e a aguardar licença de 

utilização. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter sido registado o ponto de vista dos 

requerentes e que o assunto seria posteriormente analisado. ---------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

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

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de encargos 

urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas – 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 234/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a 

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

«À Exma. Câmara Municipal para tomar conhecimento dos novos índices a aplicar nas fórmulas 

de cálculo de encargos urbanísticos constantes do Regulamento Municipal De Taxas E 

Compensações Urbanísticas.» (Doc.115) -------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para destaque de parcela (Estrada da 

Abelheira - Alto Foz) – João Filipe Da Conceição Jorge: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 235/2016: 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 que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Emitir parecer final desfavorável pelos motivos que fundamentaram a deliberação de 2 de 

novembro de 2015, nomeadamente por contrariar o disposto nos números 4.1 e 6.1 do artigo 17.º 

do PDM e tendo em conta que, até à data, não foram apresentados novos elementos em resposta 

à audiência prévia, realizada no dia 18 de novembro de 2015, cujo prazo de pronúncia terminou 

no dia 2 de dezembro de 2015.» (Doc.116 DPGU R790/15) ---------------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de parque de campismo 

com construção de restaurante, supermercado e infraestruturas inerentes (“Amassada” e 

“Vigária”, Atouguia da Baleia) – Siestacasa, S.A.: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 236/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para se proceder à audiência prévia da empresa Siestacasa, S.A., 

manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 

24.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 134/2014, 

de 9 de setembro (RJUE), ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de 

parque de campismo com construção de restaurante, supermercado e infraestruturas inerentes 

(“Amassada” e “Vigária”, Atouguia da Baleia). (DPGU R845/15) -------------------------------------  

 

4) Pedido de Licenciamento para legalização de moradia unifamiliar (Rua da Palmeira - Serra 

d'El-Rei) – Daniel Filipe Monteiro Ribeiro: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 237/2016: 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, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para legalização de moradia unifamiliar, sita na Rua da Palmeira, n.º 11, no lugar e freguesia de 

Serra D’el Rei, apresentado em nome de Daniel Filipe Monteiro Ribeiro, no dia 26 de outubro de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 15.02.2016 * Livro 107 * Fl.120 

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

datado de 5 de fevereiro de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados no 

prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» (Doc.117 

DPGU 123/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Processo em nome de Célia Sousa Martins, relativo à construção de um edifício, destinado a 

moradia unifamiliar e garagem, e de muros de vedação, na Rua de Santo António, em Bôlhos:  
Deliberação n.º 238/2016: Esteve presente o processo em nome de Célia Sousa Martins, relativo 

à construção de um edifício, destinado a moradia unifamiliar e garagem, e de muros de vedação, 

na Rua de Santo António, em Bôlhos para conhecimento da Câmara Municipal.---------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

6) Anulação de lugar de estacionamento, no Largo do Oitão, em Atouguia da Baleia – Rodrigo 

Chagas Ferreira: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 239/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de fevereiro de 2016, 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 aplicação de pilaretes no Largo do Oitão, Atouguia da Baleia, conforme 

informação anexa. 

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

e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.118 NIPG 17832/15) -------  

 

PROTOCOLOS: 

 

7) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses: --------  
Deliberação n.º 240/2016: A proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Peniche e a URAP foi retirada da ordem do dia. (NIPG 1250/16) -----------------------------------  

 

8) Projeto Acessibilidade no Turismo – Entidade Regional de Turismo do Centro: ---------------  
Deliberação n.º 241/2016: Deliberado autorizar a adesão do Município de Peniche ao Projeto 

Acessibilidade no Turismo, promovido pela Entidade Regional de Turismo do Centro, que tem 

por objeto, o Oeste conseguir abraçar e ultrapassar novos desafios, criando um território diferente, 

com qualidade turística, mais inclusivo e com maior atratividade, passando a ser a primeira região 

do pais acessível em termos turísticos, contribuindo para que outras regiões prossigam no mesmo 

caminho. (NIPG 2052/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

9) Renovação das autorizações, concedidas em 26 de fevereiro de 2015 e renovada a 30 de junho 

de 2015, para abertura de procedimentos concursais para ocupar vários postos de trabalho – 

Departamento Administrativo e Financeiro: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 242/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, de 12 

de fevereiro de 2016, e para que os procedimentos concursais, em curso, possam prosseguir com 

normalidade, proponho, observando o n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
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dezembro, que seja solicitado à Assembleia Municipal uma segunda renovação das autorizações 

concedidas na sessão ordinária de fevereiro e renovadas a 30 de junho de 2015.» (Doc.119 NIPG 

2222/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de 

janeiro de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 243/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos 

trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de 

emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de janeiro de 2016. -----------------------  

 

11) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro de 2016 – 

Departamento Administrativo e Financeiro: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 244/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos 

trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro de 2016. -------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

12) 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 245/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de fevereiro de 2016, 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, 20/2016, de 12 de fevereiro de 2016, que se anexa, 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o 

ano de 2016 (modificação n.º 5), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» 

A senhora Vereadora Sandra Matos não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.120 NIPG 2220/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

13) Plano de Ajustamento Financeiro – Departamento Administrativo e Financeiro: -----------  
Deliberação n.º 246/2016: Deliberado aprovar e remeter à Assembleia Municipal a informação 

do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 de fevereiro de 2016, que aqui se dá 

por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, relativa a uma alteração 

ao Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia Municipal, em 2 de outubro de 

2012, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 

n.º 43/2012, de 28 de agosto, para os anos de 2016 a 2026. (Doc.121 NIPG 2219/16) --------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 

14) Informação trimestral sobre a execução do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) 

– Departamento Administrativo e Financeiro: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 247/2016: Deliberado tomar conhecimento e remeter à Assembleia Municipal a 

informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 12 de fevereiro de 2016, que 

aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, relativa à 

execução do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), no quarto trimestre de 2015, 

conforme previsto da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. (Doc.122 

NIPG 2221/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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15) Contratação de empréstimo no âmbito da candidatura do Município ao programa do 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana denominado Reabilitar para Arrendar – 

Departamento Administrativo e Financeiro: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 248/2016: Na sequência de informação prestada pelo Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU) dando conhecimento de que o empréstimo a contratar ao abrigo do 

programa Reabilitar para Arrendar, teria um período de carência de um ano, em vez de 10 anos, 

conforme inicialmente previsto, deliberado, por unanimidade, para efeitos do disposto na alínea f) 

do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar à Assembleia 

Municipal nova autorização para que o Município contrate um empréstimo para financiamento da 

obra de reabilitação de dezoito fogos, sitos no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, propriedade 

do Município de Peniche, com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, nas condições 

aprovadas pelo IHRU, designadamente: Montante do Empréstimo: Até 296 805,00 euros; 

Natureza: Longo prazo; Prazo: 30 anos; Período de Carência de Capital: 1 ano; Taxa de Juro: 

Euribor a 3 meses e Spread de 1,7%, acrescido de uma taxa variável a fixar pelo IHRU, que será 

igual à tomada de fundos do IHRU, no âmbito do contrato BEI; Pagamento de juros: trimestrais e 

Amortização: anual. (Doc.123 NIPG 5443/15) -------------------------------------------------------------  

 

AÇÕES TUTELARES E AUDITORIAS: 

 

16) Auditoria ao Município de Peniche no âmbito do controlo de endividamento e da situação 

financeira da administração local autárquica – Inspeção-Geral de Finanças: ---------------------  
Deliberação n.º 249/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação do DDAF, de 12 de fevereiro de 2016, que se anexa, proponho que 

a Câmara Municipal, nos termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, tome conhecimento do Relatório Final da Auditoria da IGF e remeta à 

Assembleia Municipal, conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.124 

NIPG 16536/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

17) Prédios do domínio privado do Município arrendados ou cedidos em direito de superfície – 

Departamento Administrativo e Financeiro: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 250/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos prédios do domínio 

privado do Município arrendados ou cedidos em direito de superfície. ---------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

18) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2015/2016 

– Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 251/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 11 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência das candidaturas apresentadas às bolsas de estudo para alunos do ensino superior 

para o ano letivo de 2015/2016, a Comissão de Análise, nomeada para o efeito, nos termos do n.º 

2 do artigo 14.º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino superior 

(RBEES), encetou várias diligências no sentido de proceder à análise e ponderação das mesmas. 

Da análise efetuada, e esclarecidas todas as questões inerentes a cada candidatura, a Comissão 
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elaborou o relatório de análise (em anexo), datado de 10 de fevereiro, e que concluiu pela 

elegibilidade de treze candidatos. 

Assim, 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, propõe-se proceder à audiência prévia de todos os candidatos ao 

concurso para atribuição de bolsas de estudo a alunos que frequentam estabelecimentos de ensino 

superior no ano letivo 2015/2016, nos termos previstos n.º 2 do artigo 15.º do RBSSE, 

manifestando a intenção de efetuar a atribuição de treze bolsas, conforme deliberação da Câmara 

Municipal n.º 1126/2015, de 17 de agosto de 2015, aos seguintes candidatos: Beatriz Malheiros 

Leal, Hugo José Gomes Seia, Sónia João Chagas Jesus, Patrícia Alexandra Gregório Franco, Isa 

da Silva Vieira, Mara da Silva Vieira, Sara Patrícia Dias Neto, Ângela Marina Morais Baltazar, 

Tiago Martins Marques, Paulo Jorge Gregório Franco, Ápio Miguel Monteiro Serpa, Francisco 

Ribeiro Gomes e Pedro Sabino Koch.» (Doc.125 NIPG 2144/16) --------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

19) Reapreciação do valor de renda de casa – Lídia Maria Codinha Lopes do Carmo: ----------  
Deliberação n.º 252/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 

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

Vereadora Clara Abrantes, datada de 11 de fevereiro de 2016, para que a renda de casa a pagar por 

Lídia Maria Codinha Lopes do Carmo, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, 5.º 

andar – letra F, Edifício Coosofi, em Peniche, passe a ser de 74,63 euros mensais, devendo ser 

celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. 

 

20) Relatório Anual de Atividades – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche: -  
Deliberação n.º 253/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório Anual de 

Atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche. --------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

21) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – Pelouro da Juventude: 
Deliberação n.º 254/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista de candidatos aos 

Prémios de Mérito Desportivo. -------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

22) Instalação de quatro painéis publicitários, em Peniche – Gesmeios - Publicidade, L.da: ----  
Deliberação n.º 255/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao solicitado pela firma Gesmeios-Publicidade, Lda, por requerimento, datado de 18 

de janeiro de 2016, para colocação de 4 outdoor’s nesta cidade e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de fevereiro de 2016, 

proponho que se manifeste a intenção de indeferimento, considerando o incumprimento das 

disposições contidas no artigo 32.º do regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço 

Público do Município de Peniche, e que se proceda à audiência prévia dos interessados, nos 

termos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo.» (Doc.126 NIPG 932/16) ----  

 

23) Ocupação de espaço público para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas não 

sedentária – Solange Lima: -----------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 256/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Na sequência da exposição apresentada pela Senhora Solange Lima, em sede de audiência 

prévia por intenção de indeferimento proferida pela Câmara Municipal, em sua reunião do 

passado dia 21.09.2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 05 de fevereiro de 2016, proponho que se proceda ao indeferimento 

do pedido da requerente.» (Doc.127 NIPG 13727/15) ----------------------------------------------------  

  

APOIOS DIVERSOS: 

 

24) Memorando da comissão de avaliação das candidaturas ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 257/2016: A câmara Municipal tomou conhecimento do despacho do senhor 

Presidente da Câmara, datado de 12 de fevereiro de 2016, que nomeou os senhores Sofia Gomes, 

António Mendonça, Jorge Martins e Tânia Neves, para constituição da Comissão de Avaliação de 

Candidaturas para Apoio ao Associativismo no âmbito das tipologias de apoio às Atividades 

Regulares e de Apoio Logístico. ------------------------------------------------------------------------------   

 

25) Apoio para a comemoração de aniversário – Associação de Motociclismo de Peniche: -----  
Deliberação n.º 258/2016: 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 da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 11 de fevereiro de 2016, para conceder à Associação de 

Motociclismo de Peniche, o apoio logístico solicitado para a comemoração do seu 18.º 

Aniversário. (NIPG 2031/16) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Apoio para a comemoração de aniversário – Associação de Educação Física, Cultural e 

Recreativa Penichense: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 259/2016: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

proferido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

autorizou conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, o apoio 

logístico solicitado para a comemoração dos 114.º Aniversário da coletividade. O senhor Vereador 

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

1964/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

27) Apoio para a realização de peça de teatro – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa da Serra d’El-Rei: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 260/2016: 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 da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 11 de fevereiro de 2016, para conceder à Serrana - 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Serra d’El-Rei, o apoio logístico solicitado para 

a realização de uma peça de teatro, no âmbito da promoção da cultura, no dia 28 de fevereiro de 

2016. (NIPG 2103/16) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Apoio a munícipe em situação de sem abrigo - Setor de Planeamento e Intervenção Social: 
Deliberação n.º 261/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 1 de fevereiro de 2016, para que o Município assuma o pagamento da despesa inerente 

ao aluguer de um quarto, no valor de 30,00 euros, na sequência do acompanhamento social que 

foi prestado a um munícipe em situação de sem abrigo. (NIPG 2053/16) ------------------------------  
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OUTROS: 

 

29) Indemnização relativa a bens pessoais extraviados – Madalena Costa: ------------------------  
Deliberação n.º 262/2016: A proposta de indemnização relativa a bens pessoais extraviados foi 

retirada da ordem do dia. (NIPG 19625/15) -----------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 263/2016: 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 dezassete horas e vinte e cinco minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

no exercício de funções de presidente de câmara 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 

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. --------------------------------------------------  

 

 

 


