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ATA N.º 16/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos dezasseis dias do mês de março 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, 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 - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche – 

Pelouro de Mercados e Feiras; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 2) Portugal 2020 – Segunda Fase do PEDU - Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (negociação); ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 4) Protocolo para a utilização do Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei (fases I e II) 

– Freguesia da Serra d’El-Rei; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Protocolo para a realização de estágio curricular - Licenciatura em Animação 

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

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

 ------------------- 6) Adesão do Município à Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; ---------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 7) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de fevereiro de 

2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) Programação da Semana da Juventude 2016 – Pelouro da Juventude; ----------  

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

 ------------------- 9) Isenção de pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, entre 15 de 

março e 15 de abril de 2016, no âmbito da Semana da Juventude – Pelouro da Juventude; ---------  

 ------------------- 10) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 24 de 

março de 2016;-------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Locação financeira para financiamento da aquisição de uma viatura – Pelouro 

das Finanças;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel;-- 

 ------------------- 13) Arrendamento de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste;-------------- 

 ------------------- 14) Procedimento para abate de viaturas – Pelouro das Finanças; ------------------  

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

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

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

– Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 16) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa 

Senhora da Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------  

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Fixação do valor de inscrição em oficina de escrita criativa “Onde se 

escondem as histórias?” – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Limpeza de terreno, sito na Rua da Liberdade, em Reinaldes – Pelouro da 

Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Apoios a atribuir no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades 

Regulares e Apoio Logístico – Pelouro do Associativismo;---- ------------------------------------------  

 ------------------- 20) Apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Apoio a munícipe em situação de sem abrigo – Pelouro da Solidariedade 

Social;-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Apoio para a limpeza de uma habitação – Pelouro da Solidariedade Social; -  

 ------------------- 23) Apoio ao Projeto 2520 Move-te E6G – Pelouro da Solidariedade Social;----- 

 ------------------- 24) Isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para espetáculo de 

música ao vivo – Associação de Motociclismo de Peniche; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Indemnização relativa a bens pessoais extraviados – Madalena Costa;-------- 

 ------------------- 26) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da; 

 ----------------- Reuniões de Câmara: -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Regimento da Câmara Municipal de Peniche. -------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte horas e quarenta minutos, encontrando-se 

na sala os 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

1) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche – Pelouro de 

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 381/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de projeto de Regulamento de 

comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche em próxima reunião da Câmara 

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

 

PROTOCOLOS: 

 

2) Portugal 2020 – Segunda Fase do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
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(negociação): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 382/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara relativa à segunda fase (negociação) do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano, no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 2020, na próxima reunião da Câmara 

Municipal, devendo ser o terceiro ponto da ordem do dia. -----------------------------------------------  

 

3) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses: --------  
Deliberação n.º 383/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de protocolo de colaboração a 

celebrar entre o Município de Peniche e a URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses, 

na próxima reunião de câmara, devendo ser o quarto ponto da ordem do dia. (NIPG 1250/16) ----  

A senhora Vereadora Cristina Leitão entregou o texto da sua intervenção durante a apreciação 

deste assunto, para que fosse transcrito para a ata: ---------------------------------------------------------  

«PROTOCOLO COLABORAÇÃO URAP 

1. Protocolo pressupõe um benefício para ambas as partes que assinam o dito protocolo, e por 

isso não entendo as declarações do Senhor Presidente da Câmara quando refere que o protocolo 

com a URAP é "como o melhoral, não faz bem, nem faz mal!" Se assim é, porquê o interesse de 

fazer o protocolo? 

A câmara não tem de fazer favores às instituições, e, portanto, não tem de fazer protocolos que 

não lhe trazem beneficio. 

2. O objeto do protocolo é a promoção do estudo, preservação, valorização e divulgação da 

memória histórica da fortaleza, enquanto prisão política. 

Para que sejam assegurados estes objetivos, não vemos necessidade de protocolar o tema, uma 

vez que a URAP poderá continuar a promover estudos para preservação e divulgação desta 

memória, sem precisar de pedir autorização à Câmara Municipal. 

A URAP é uma entidade que tem uma autonomia própria, não sendo por isso necessário a ação 

do município para que atinja os seus objetivos. Aliás, se for vontade da URAP aceder ao nosso 

espólio ou arquivo municipal, para consulta nos seus estudos, acho que deve ter acesso, rápido, 

a este património documental, assim como qualquer outro munícipe ou instituição. 

Não deve ficar a aguardar, como já me aconteceu, enquanto munícipe, que aguardo há mais de 

um por um despacho do senhor presidente para aceder ao arquivo fotográfico municipal. 

Aconselho o senhor presidente a dar prioridade a estas pedidos. 

Por outro lado, e a titulo de exemplo, não achamos que a URAP tenha de intervir nas alterações 

arquitetónicas que venham a existir na fortaleza porque não julgo ser uma entidade oficial com 

competências para o fazer. Existem outras entidades com essa finalidade, e por isso não faz 

qualquer sentido esta questão em concreto. 

3. Como não concordamos com o objeto do protocolo, também não concordamos com nenhum 

das outras questões, como prazos, alterações ou revisões. 

4. Por outro lado, queremos alertar que este património histórico e arquitetónico não é pertença 

do município. Não temos sequer um protocolo de gestão com a Direção Geral do Património 

Cultural ou com outra entidade do Estado, que nos permita fazer a gestão daquele espaço. 

Fazemo-la quase de forma inata porque assim tem sido a prática do passado. Assim também não 

podemos protocolar com terceiros determinadas normas ou regras ou objetivos. 

Julgamos ser fundamental protocolar com a Administração Central os moldes de uso e de gestão 

deste monumento nacional. É com isso que deveríamos estar preocupados.  

5. Por outro lado, quero lembrar que, a determinada altura em 2014, o senhor presidente da 

câmara considerou que o município não podia apoiar financeiramente entidades que divulgassem 

mensagens religiosas. Se bem se lembra, nós acrescentámos que, e na mesma ordem de ideias, 

também não podíamos dar apoio financeiro direto ou por não cobrança de taxas a instituições 

politicas ou eventos que pretendam exaltar personalidades representativas de mensagens 
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políticas, porque qualquer destas implicaria uma disponibilidade para divulgar uma opção 

ideológica. 

Como tal, não deve o município apoiar a União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), 

por ser uma associação afeta ao Partido Comunista Português, que tem como objetivo divulgar 

uma mensagem marcadamente politica. 

Sabemos bem que a URAP teve como figura principal Aurélio Santos, um histórico dirigente do 

PCP, e sabemos também, que "historicamente os comunistas controlam a URAP" (in Expresso - 

"PCP recusou participar em colóquio sobre o Tarrafal", artigo de opinião de José Pedro 

Castanheira). Aconteceu no passado e acontece hoje, em que os corpos sociais desta associação 

são compostos por pessoas ligadas a várias estruturas do partido comunista português, ora seja 

o comité central, na comissão de controlo, nas secções regionais do partido, entre outras. 

Por todas estas razões, os vereadores do PSD votarão contra o protocolo.» -------------------------  

 

4) Protocolo para a utilização do Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei (fases I e II) – Freguesia 

da Serra d’El-Rei: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 384/2016: Aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, apresentada 

verbalmente, para aprovação do texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a 

Freguesia da Serra d’El-Rei, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, que tem por objeto a utilização, pela Freguesia, do edifício correspondente 

à Fase I do Fórum Multiusos da Serra d'El-Rei, sito na Avenida da Liberdade, n.º 60, na vila e 

freguesia da Serra d’El-Rei, concelho de Peniche, destinado ao funcionamento da sede da 

Freguesia, do Posto de Correios, da Biblioteca, da Oficina de Artes e Ofícios e de outras valências 

que venham a ser criadas, e dos espaços exteriores, correspondentes à Fase II do referido Fórum, 

que é propriedade do Município. (Doc.188 NIPG 4038/16) ----------------------------------------------  

 

5) Protocolo para a realização de estágio curricular - Licenciatura em Animação Turística – 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria: ------------  
Deliberação n.º 385/2016: 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, apresentada verbalmente, 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 Animação Turística. (Doc.189 NIPG 3922/16) --------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

6) Adesão do Município à Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” – Associação Nacional 

de Municípios Portugueses: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 386/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que o Município de Peniche adira à Secção de Municípios “Cidades 

Inteligentes” da Associação Nacional de Municípios Portugueses. (NIPG 4418/16) -----------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

7) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de fevereiro de 2016 – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 387/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista de horas extra dos 

trabalhadores do Município, referentes ao mês de fevereiro de 2016. ----------------------------------  
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EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

8) Programação da Semana da Juventude 2016 – Pelouro da Juventude: --------------------------  
Deliberação n.º 388/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da programação da Semana 

da Juventude 2016, que decorrerá entre os dias 15 e 19 de março de 2016, no Jardim Municipal, e 

que integrará atividades do Mês da Juventude do Oeste 15/15, em que estão envolvidos os 

municípios de Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. (NIPG 

3916/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

9) Isenção de pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, entre 15 de março e 15 de 

abril de 2016, no âmbito da Semana da Juventude – Pelouro da Juventude: -----------------------  
Deliberação n.º 389/2016: Considerando que a Semana da Juventude integra, este ano, atividades 

do Mês da Juventude do Oeste 15/15, deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 3 de março de 2016, para isentar o pagamento da taxa de ingresso no Museu 

Municipal, entre 15 de março e 15 de abril de 2016, aos jovens dos seis concelhos participantes, 

quando devidamente identificados com cartão jovem ou de estudante. (NIPG 3914/16) ------------  

 

10) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 24 de março de 2016: 
Deliberação n.º 390/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando as tradições religiosas no concelho de Peniche, a previsibilidade de um reduzido 

número de utentes nos serviços públicos e a prática do Município ao longo dos anos, é minha 

intenção determinar, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do número 2 do 

artigo 35.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a concessão de tolerância de ponto 

aos trabalhadores que exercem funções públicas no Município de Peniche, na tarde do dia 24 de 

março de 2016, Quinta-Feira Santa. 

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

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

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

todos os serviços municipais na tarde do dia 24 de março de 2016, Quinta-Feira Santa, exceto 

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

excetuando a rede museológica e o serviço de turismo.» (Doc.190 NIPG 4032/16) -----------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

11) Locação financeira para financiamento da aquisição de uma viatura – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 391/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando as propostas contidas no relatório final apresentado pelo Júri do procedimento 

para locação financeira para financiamento da aquisição de uma viatura pesada com 

superestrutura de compactação de RSU de 10m3 de capacidade útil, proponho que a Câmara 

Municipal, no uso da competência, prevista no n.º 4 do artigo 148.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), exclua a proposta apresenta pelo concorrente Caixa Económica Montepio Geral, 
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com fundamento na alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP, adjudique a proposta apresentada 

pelo concorrente Banco Santander Totta, S.A., com a taxa de juro variável indexada à Euribor a 

12 meses (com base na convenção atual/360) acrescida de 1,24 p.p. a título de spread e no uso da 

competência, prevista no n.º 2 do artigo 98.º do CCP, aprove a minuta do contrato a celebrar com 

o adjudicatário, em anexo.» (Doc.191 NIPG 3939/16) ---------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

12) Aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel: ------------------  
Deliberação n.º 392/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o previsto no Orçamento Municipal para o ano 2016, proponho, na sequência das 

deliberações n.os 819/2015 e 1590/2015 da Câmara Municipal, tomadas nas suas reuniões de 22 

de junho de 2015 e de 16 de novembro de 2015, respetivamente, que a Câmara Municipal, 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, adquira a plena propriedade do prédio rústico, sito em Arneiro, Ferrel, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 459, da freguesia de Atouguia da Baleia, 

e inscrito na matriz predial rústica da mesma freguesia sob o artigo 6 – secção E, pelo preço de 

364 000 € (trezentos e sessenta e quatro mil euros) e do prédio urbano, sito em rua Nossa Senhora 

da Guia, em Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 14, da 

freguesia de Ferrel, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 333, pelo 

preço de 23 000 € (vinte e três mil euros), cuja propriedade pertence a Maria Manuel Correia 

Fonseca Martins e o usufruto a Maria do Céu Baltazar Santos Martins.» (Doc.192 NIPG 4029/16)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Arrendamento de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste: -------------------------------  
Deliberação n.º 393/2016: Deliberado, por maioria, com duas abstenções, dos senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, e cinco votos a favor, dos restantes membros da Câmara 

Municipal, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de março de 2016, 

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

exceto quanto ao prazo do arrendamento, referido na cláusula 3.ª do Caderno de Encargos, que 

deve ser de vinte anos, e quanto ao preço mínimo exigido para a contrapartida anual a pagar pelo 

arrendamento, referido no artigo 12.º do Programa de Procedimento, que deve ser de 1800,00 euros 

por ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«No seguimento da deliberação da Câmara Municipal, n.º 310/2016, tomada na sua reunião de 

dia 29.02.2016, com vista ao arrendamento do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou 

prestação de serviços náuticos, sito junto à praia do Molhe Leste, proponho que a Câmara 

Municipal, 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, delibere aprovar o projeto das peças do procedimento, em 

anexo, que integram as definições identificadas na informação da DDAF 26/2016 de 11 de março 

de 2016, em anexo. 

Proponho, ainda, que a Câmara Municipal nomeie como membros do Júri do procedimento: 

Jorge Serafim Silva Abrantes, que presidirá, Tânia Santos Neves, que substituirá o Presidente nas 

suas faltas e impedimentos e Pedro Ferreira e como membros suplentes Ana Isabel Nunes e Maria 

Salomé Vala, e delegue no Júri do procedimento as seguintes competências: a) Analisar e prestar 

esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; b) Propor retificações às peças do 

procedimento; c) Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões; d) Analisar e avaliar 

as candidaturas; e) Realizar a audiência prévia e f) Propor à Câmara Municipal o arrendatário.» 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 16.03.2016 * Livro 107 * Fl.199 

(Doc.193 NIPG 3976/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) Procedimento para abate de viaturas – Pelouro das Finanças: ----------------------------------  
Deliberação n.º 394/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março 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 Departamento de Energia e Ambiente, da necessidade de se 

proceder ao abate de diversas viaturas; 

Considerando que compete à Câmara Municipal aprovar o procedimento, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, autorize o procedimento para venda das respetivas viaturas.» 

(Doc.194 NIPG 3918/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 

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

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana denominado Reabilitar para Arrendar – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 395/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março 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 prestada pelos serviços do Município, informação 25/2016 da 

DDAF e que nos termos da alínea f) do n.º1 do artigo 19.º da Resolução n.º 14/2011, de 11 de 

julho, do Tribunal de Contas, os processos relativos a contratos de empréstimos das Autarquias 

Locais devem ser instruídos com cópia da deliberação do órgão executivo relativo à aprovação 

das cláusulas contratuais. 

Proponho que a Câmara Municipal aprove a nova minuta do contrato a celebrar com o IHRU – 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, com os devidos ajustamentos à minuta já 

aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 5 de outubro de 2015, relativa à contratação 

de um empréstimo para financiamento do “Programa Reabilitar para Arrendar – 3.ª fase – 

Reabilitação de 18 fogos no Bairro do Calvário”, nos termos já aprovados pela Câmara 

Municipal e autorizados pela Assembleia Municipal.» (Doc.195 NIPG 5443/16) --------------------  

 

16) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da 

Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 396/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março de 2016, para autorizar o procedimento de consulta para contratação de empréstimo 

para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, nas condições 

descritas na informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 11 de março de 

2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. 

(Doc.196 NIPG 4036/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

17) Fixação do valor de inscrição em oficina de escrita criativa “Onde se escondem as 

histórias?” – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 397/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março de 2016, para fixar o valor de 10,00 euros/par, na inscrição da oficina da escrita 

criativa ”Onde se escondem as histórias”, a ter lugar no dia 2 de abril de 2016, no Centro 
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Interpretativo de Atouguia da Baleia, no âmbito do programa de comemorações do 4.º aniversário 

deste equipamento. (NIPG 3925/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

18) Limpeza de terreno, sito na Rua da Liberdade, em Reinaldes – Pelouro da Solidariedade 

Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 398/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março de 2016, para autorizar que o Município se substitua ao proprietário na limpeza de 

um terreno, sito na Rua da Liberdade, em Reinaldes. (NIPG 12115/14) -------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

19) Apoios a atribuir no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades Regulares e Apoio 

Logístico – Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 399/2016: Deliberado aprovar o ponto 5 do mapa 1.2., denominado Apoio à 

Organização de Eventos e Atividades Desportivas Competitivas, da proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 11 de março de 2016, referente aos apoios a atribuir no 

âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades Regulares e Apoio Logístico, para 

concessão de um subsídio, no valor de 1200,00 euros, ao Clube de Taekwondo de Peniche, 

acrescido de 2,5 % sobre o valor do pedido de apoio solicitado, o que perfaz um total de 1300,00 

euros, considerando o carater internacional da prova a que a verba se destina, e voltar a apreciar o 

resto da proposta da senhora Vereadora na próxima reunião da Câmara Municipal, devendo ser o 

primeiro ponto da ordem do dia. (NIPG 3995/16) ---------------------------------------------------------   

 

20) Apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche – Pelouro 

do Associativismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 400/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 9 de março de 2016, para conceder ao Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, um subsídio, no valor de 69 300,00 euros, para apoio 

financeiro ao seu plano de atividades para o ano de 2016. (NIPG 841/16) -----------------------------  

 

21) Apoio a munícipe em situação de sem abrigo – Pelouro da Solidariedade Social: ------------  
Deliberação n.º 401/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea v) 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 8 de março de 2016, para que o Município assuma o 

pagamento da despesa inerente ao aluguer de um quarto, no valor de 15,00 euros, na sequência do 

acompanhamento social que foi prestado a um munícipe em situação de sem abrigo. (NIPG 

3707/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

22) Apoio para a limpeza de uma habitação – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------  
Deliberação n.º 402/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea v) 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 8 de março de 2016, para autorizar os serviços municipais a 

efetuarem a limpeza de uma habitação particular, sita no Bairro da Fonte da Nora, em Peniche. 

(NIPG 3705/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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23) Apoio ao Projeto 2520 Move-te E6G – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------  
Deliberação n.º 403/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de março de 2016, para ceder, a título temporário, a casa 

n.º 113 do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, para apoio ao Projeto 2520 Move-te E6G. 

(NIPG 3912/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

24) Isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para espetáculo de música ao 

vivo – Associação de Motociclismo de Peniche: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 404/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 11 de março 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 Associação de Motociclismo de Peniche, por requerimento, datado 

de 7 de março de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 10 de março de 2016, nos termos da alínea f) do n.º 1 do Art.º2.º e 

Artº. 15.º do Regulamento Geral do Ruído, autorizei a emissão de uma licença especial de ruído, 

para a realização de musica ao vivo, no edifício sede da Associação de Motociclismo de Peniche, 

sito no Casal Foz, Marginal Sul, em Peniche, no dia 12 de março de 2016; 

Considerando o pedido de isenção de taxas, apresentado pela referida Associação, e atendendo 

a que se trata de um evento de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, que seja concedida a referida 

isenção.» (Doc.197 NIPG 3556/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

25) Indemnização relativa a bens pessoais extraviados – Madalena Costa: ------------------------  
Deliberação n.º 405/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 4 de março de 2016, para indemnizar a senhora Maria Madalena Ascensão Costa, no 

valor de 1000,00 euros, pelo extravio de bens pessoais. (NIPG 19625/15) ----------------------------  

 

26) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
Deliberação n.º 406/2016: O relatório referente às atividades adjudicadas ao fornecedor Hora H 

– Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da, nos anos 2013, 2014 e 2015, foi retirado da 

ordem do dia, devendo ser o segundo ponto da ordem do dia da próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 2646/16) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

27) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 407/2016: A proposta referente ao Regimento da Câmara Municipal de Peniche 

foi retirada da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 408/2015: Deliberado concordar com a proposta apresentada verbalmente pelo 

senhor Presidente da Câmara, para que a reunião ordinária, com caráter público, que se realizará 

no dia 21 de março de 2016, tenha início pelas quinze horas, e para que a reunião ordinária, prevista 

para o dia 28 de março de 2016, segunda-feira, se realize no dia 29 de março de 2016, terça-feira, 
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com início pelas catorze horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 409/2016: 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 quatro horas, 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 

18 de abril 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. --------------------------------------------------  

 

 

 


