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ATA N.º 28/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016 

 

Aos dezasseis dias do mês de maio 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, 

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

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

 ----------------- Atividades de comércio não sedentário: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Exercício das atividades de venda ambulante e prestação de serviços de 

restauração e bebidas não sedentária no concelho de Peniche; -------------------------------------------  

 ------------------- 2) Espaço de venda na Consolação – Davide Santos Alves; --------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 4) Regimento da Câmara Municipal de Peniche; ---------------------------------------  

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

 ------------------- 5) Sinalização de trânsito nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel – 

Freguesia de Ferrel;-- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Dr. 

Formozinho Sanchez, na Ilha do Baleal – Alberto Orlando da Silva; -----------------------------------  

 ------------------- 7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras 

de urbanização de uma operação de loteamento, sita na Rua do Caldeirão, em Geraldes – 

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

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

 ------------------- 8) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Direção 

Geral do Património Cultural – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, na área das Rendas de Bilros – Pelouro da 

Educação;---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Memorando de entendimento celebrado entre o Município de Peniche, a 

Região de Lombardia, a cidade de Novedrate e o concelho de Camariñas, na área das Rendas de 

Bilros – Pelouro da Educação; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Contrato de arrendamento em regime de arrendamento apoiado para a 

habitação – Pelouro Solidariedade Social; ------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de abril de 

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

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

 ------------------- 13) Emissão de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche – Sector de 

Cultura;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 14) Arrendamento de uma parcela de terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel 

Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, onde funciona o parque de diversões denominado 

Sportágua – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Arrendamento de uma parcela de terreno, junto à Praia do Medão Supertubos, 

onde se encontra instalado um estabelecimento comercial – Pelouro das Finanças; ------------------  

 ----------------- Eventos de Iniciativa Municipal: -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) II Festival Música de Cá – Pelouro da Cultura; -----------------------------------  

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

 ------------------- 17) Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; -  

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

 ------------------- 18) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia 

– Pelouro de Ligação às Freguesias; -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 20) Licenciamento do 1.º Desfile Académico dos Finalistas, com isenção de taxas 

- Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto 

Politécnico de Leiria; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Licenciamento de espetáculo de variedades – Freguesia de Peniche; ----------  

 ------------------- 22) Serviço de táxis – horário de funcionamento; -------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de circo – 

Circo Nederland;------ ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Atribuição de apoio à sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 de 

Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para a realização do 5.º Passeio de Clássicos – Pelouro do Associativismo; ----------------  

 ------------------- 25) Atribuição de apoio à sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 de 

Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para a realização do 7.º Evento MIA – Pelouro do Associativismo; --------------------------  

 ------------------- 26) Atribuição de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da Corrida da 

Mulher – Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, no dia 18 de 

maio, Dia Internacional dos Museus e data em que se comemora o 32.º aniversário do Museu 

Municipal de Peniche – Pelouro da Cultura; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Apoio a Liliana Brás - Short Film Corner do Festival de Cannes. --------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezassete horas e quinze minutos, 

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

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

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

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião. -------------------------------  

 

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

 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO NÃO SEDENTÁRIO: 

 

1) Exercício das atividades de venda ambulante e prestação de serviços de restauração e bebidas 

não sedentária no concelho de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 780/2016: Deliberado mandatar o senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge 

Amador, para apresentar uma proposta concreta para lançamento de uma hasta pública para 

atribuição espaços para a instalação de quatro unidades móveis para o exercício das atividades de 

venda ambulante e prestação de serviços de restauração e bebidas não sedentária, no concelho de 

Peniche. (NIPG 6581/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Espaço de venda na Consolação – Davide Santos Alves: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 781/2016: Deliberado mandatar o senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge 

Amador, para apresentar uma proposta concreta para lançamento de uma hasta pública para 

atribuição espaços para a instalação de vendedores ambulantes no espaço de venda da Consolação. 

(NIPG 739/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

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

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 782/2016: 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, após o senhor Vice-Presidente da Câmara esclarecer com a Freguesia de Peniche, os 

locais e tipos de venda. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

4) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 783/2016: Deliberado solicitar ao Gabinete Jurídico a apreciação da proposta de 

Regimento da Câmara Municipal de Peniche, apresentada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves 

e aprecia-la em próxima reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

5) Sinalização de trânsito nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel – Freguesia de 

Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 784/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de maio 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 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical e horizontal, de acordo com o Regulamento de 

Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, de 1 de outubro, na sua 

atual redação, na Rua 25 de Abril e Rua dos Belos Ares, Ferrel.» O senhor Vereador Ângelo 

Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.374 NIPG 

13830/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Dr. Formozinho Sanchez, 

na Ilha do Baleal – Alberto Orlando da Silva: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 785/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de maio 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 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação). Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e autorização para emissão do 

aditamento à certidão de propriedade horizontal.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.375 NIPG 7674/16)  ---------  

 

7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de 

urbanização de uma operação de loteamento, sita na Rua do Caldeirão, em Geraldes – 

Construções Geraldes, L.da:-----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 786/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de maio de 2016, para nomeação dos senhores engenheiros Guilherme Pereira, 

Herménia Coelho e Tânia Silva e arquiteta paisagista Sara Gomes, para constituírem a comissão 

de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de urbanização de operação de loteamento, 

sita na Rua do Caldeirão, em Geraldes. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente 

na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (NIPG 1787/15) --------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

8) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Direção Geral do 

Património Cultural – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 787/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, 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, aprove a minuta do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e a Direção Geral do Património Cultural, que tem como 

objeto, nos termos da cláusula primeira, a partilha de informação entre a DGPC e a CMP sobre 

o património cultural imóvel classificado, ou em vias de classificação, situado no município de 

Peniche.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.376 NIPG 3709/16) -------------------------------------------------------  

 

9) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e a Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de Lisboa, na área das Rendas de Bilros – Pelouro da Educação:  
Deliberação n.º 788/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando a realização da tese de doutoramento “Contributos no Design na Ressignificação 

da Renda de Bilros de Peniche”, levada a efeito pela investigadora Isabel Bieger, proponho que 

a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do protocolo a celebrar entre o 

Município de Peniche e a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que tem como 

objeto, nos termos da cláusula primeira, o estabelecimento e estreitamento de relações para que, 

mediante a conjugação de esforços, se valorizem as ações de ambas as partes no que concerne ao 

desenvolvimento de projetos no domínio do ensino, da investigação científica e de prestação de 
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serviços entre elas e à comunidade, na área da Renda de bilros e outros que possam surgir, numa 

relação de interesse biunívoco, como sejam a otimização de recursos de ambas as partes.» O 

senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.377 NIPG 7738/16) ----------------------------------------------------------------------------  

 

10) Memorando de entendimento celebrado entre o Município de Peniche, a Região de 

Lombardia, a cidade de Novedrate e o concelho de Camariñas, na área das Rendas de Bilros – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 789/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na aliena u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 1 

de setembro de 2015, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, em que aprovou a minuta do Memorando celebrado entre o Município de Peniche, 

a Região da Lombardia, cidade de Novedrate e o Concelho de Camariñas, que tem como objeto 

nos termos do seu artigo primeiro, a partilha e implementação de um acordo de parceria e 

cooperação que visa a preservação, promoção e inovação da arte tradicional das rendas de bilros 

através de uma série de ações conjuntas.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente 

na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.378 NIPG 7737/16)---------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

11) Contrato de arrendamento em regime de arrendamento apoiado para a habitação – Pelouro 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 790/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 12 de maio 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 setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, 

propõe-se à Câmara Municipal alteração do contrato de arrendamento, com base na Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para a 

habitação, nos termos do disposto na alínea h) e i), do número 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação deste assunto. (Doc.379 NIPG 5223/16) -------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

12) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de abril de 2016 – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 791/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista de horas extra dos 

trabalhadores do Município, referentes ao mês de abril de 2016. O senhor Vereador Filipe Sales 

solicitou que as próximas listagens contenham, para além do nome do trabalhador, a sua função e 

a secção a que pertence. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação deste assunto. ---------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

13) Emissão de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche – Sector de Cultura: -----  
Deliberação n.º 792/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 13 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a necessidade da emissão de Senhas de Cobrança para uso no Museu Municipal, 

conforme informação prestada pelo Técnico Superior de Coordenação e Cultura, datada de 29 de 

abril de 2016, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que se autorize a emissão dos referidos títulos 

de coleta, conforme descriminado: 200 cadernetas, série C, numeradas de 01 a 200 (C/ 100 

bilhetes cada) = 20 000 bilhetes numerados de 00001 a 20 000, com o valor unitário de € 1,60.» 

O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.380 NIPG 6868/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

14) Arrendamento de uma parcela de terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche, onde funciona o parque de diversões denominado Sportágua 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 793/2016: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos edis da 

Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista, e dois votos contra, dos vereadores do 

Partido Social Democrata, arrendar à empresa Sportágua – Parque de Diversões Aquáticas, L.da 

uma parcela de terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em 

Peniche, onde funciona o parque de diversões denominado Sportágua, por mais dois anos, nas 

seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O arrendamento vigorará desde a data da assinatura do contrato até ao dia 30 de abril de 2018, 

sem possibilidade de renovação e sem direito a qualquer indemnização. ------------------------------  

2. O arrendatário devolverá ao Município de Peniche os bens arrendados, até ao dia 30 de abril de 

2018, em perfeito estado de conservação e utilização e livres de qualquer ónus. ---------------------  

3. No dia da assinatura do contrato, será paga uma renda, no valor de 20 000 euros, correspondente 

ao período de arrendamento balizado pela data da assinatura do contrato e 30 de abril de 2017.---  

4. Até ao dia 30 de abril de 2017, será paga uma renda, no valor de 20 000 euros, acrescido da taxa 

de inflação indicada pelo INE para o ano de 2016, correspondente ao período de 1 de maio de 2017 

a 30 de abril de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Ficará estabelecido no contrato de arrendamento a celebrar que a empresa Sportágua – Parque 

de Diversões Aquáticas, L.da não se opõe à abertura de um procedimento público promovido pelo 

Município de Peniche, para um futuro arrendamento do espaço, com início a partir de 1 de maio 

de 2017, e autoriza visitas às instalações, por quem o Município indicar, no âmbito do referido 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, solicitar ao Gabinete de Planeamento a apreciação dos terrenos arrendados no 

âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal. (NIPG 7820/16) ----------------------------------------      

A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro fez o enquadramento do 

assunto, tendo ficado à consideração da Câmara a decisão sobre o mesmo. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse julgar dever-se caminhar no sentido de se fazer um novo contrato 

de arrendamento, mantendo o arrendatário, para os próximos dois anos. Justificou a sua posição, 

dizendo que, faz todo o sentido que o assunto seja objeto de uma decisão futura, no início do 

próximo mandato. O senhor Presidente da Câmara não concordou com a proposta do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, dizendo ter toda a legitimidade de regularizar a situação, enquanto 

estiver a exercer a função de Presidente de Câmara e que não queria vir a ser acusado de não ter 

regularizado a situação. Apresentou a sua proposta, que foi no sentido do terreno ser arrendado 

durante um ano e de se desenvolver o processo de concurso. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse não entrar em contradição com o que foi dito pelo senhor Presidente da Câmara, 
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todavia, julga que, este verão, não existe outra alternativa, se não ter o espaço a funcionar. 

Relativamente ao valor pago pelo arrendamento, disse que deveria ser aumentado. O senhor 

Presidente da Câmara leu a proposta apresentada pelo arrendatário, onde constava a pretensão 

de que o arrendamento fosse por um período de dois anos, até outubro de 2017, para poder fazer 

alguns melhoramentos naquele espaço, e que caso assim fosse, estaria disponível para aumentar o 

valor anual a pagar pelo arrendamento. Reiterou a sua posição relativamente ao assunto, dizendo 

que o arrendamento deveria ser por um ano, enquanto se desenvolvia o processo de concurso. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de uma situação que o preocupava, que era o facto 

de se vir a tomar uma decisão em pré-campanha eleitoral, na medida em que poderão haver, na 

altura, opções diferentes para aquele espaço. O senhor Vereador Jorge Gonçalves considerou esta 

situação muito específica e disse que sendo a intenção da Câmara manter o espaço como parque 

aquático e se é um incentivo que orienta o concurso, não sabia se existia muita gente interessada 

na exploração. Relativamente à questão do concurso ser efetuado em final de mandato, disse que 

a atual Câmara tem legitimidade até ao fim do mandato, no entanto, poderá vir uma nova Câmara 

que poderá ter um entendimento diferente sobre o assunto, ficando desta forma amarrada à posição 

tomada pela Câmara anterior, durante alguns anos. Considerou não ser fácil, neste momento, ter 

uma opinião concreta sobre o assunto. Disse não estar muito disponível para este tipo de situações, 

que amarram uma nova câmara, por um período de tempo muito dilatado. A senhora Vereadora 

Clara Abrantes disse concordar com o senhor Vereador Jorge Gonçalves. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves disse que este assunto deverá ser uma prioridade para a nova Câmara, e que para 

isso, deverá ter conhecimento do assunto, desde o início do mandato, devendo ser lançado o 

concurso, nesse momento. O senhor Presidente da Câmara manifestou alguma dificuldade com 

o facto de se condicionar a legitimidade que tem para tomar decisões. Os senhores Vice-

Presidente da Câmara e Vereador Jorge Gonçalves esclareceram que o problema desta situação 

está em decidir se o espaço se deverá manter como parque de diversões ou se deverá ser alterada 

a sua utilização, uma vez que se trata de um espaço tão nobre que deverá ser rentabilizado. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse esta ser a prova da democracia estar bem viva ao discordarem 

frontalmente uns dos outros, saudando este facto. Disse presumir que, anteriormente, o que 

motivou a prorrogação do contrato por mais dois anos foi, precisamente, o argumento de se estar 

próximo do final de um mandato e que seria interessante que, no mandato seguinte se tomasse uma 

nova decisão. Deu conta de que esta decisão nunca foi tomada e que o arrendamento foi sendo 

prorrogado. Disse não fazer sentido que este prazo seja prorrogado sistematicamente, indo contra 

o que está estipulado no contrato e colocando em causa aquela zona, considerada nobre. Disse que, 

em 2015, quando abordaram este assunto havia ficado o compromisso do senhor Presidente da 

Câmara, de até final do ano de 2015, estar preparado um processo para ser lançado um concurso 

público para um arrendamento em condições a definir oportunamente. Disse que o facto de serem 

condições a definir oportunamente, abria espaço à participação pública e a que a própria câmara 

se pronunciasse sobre o que queria para o espaço em questão. Considerou que todo este processo 

foi muito mal gerido, dizendo que é um mau exemplo de gestão daquilo que é o património 

municipal, uma vez que poderia ter-se uma fonte de receita muito maior. Tendo em conta a 

unanimidade em considerar que será importante pensar naquele espaço de outra forma, disse que 

a Câmara Municipal deveria ter diligenciado nesse sentido, tendo por base a participação pública, 

que defendem sistematicamente. Disse que iriam votar contra a proposta de prorrogar por mais um 

ou dois anos, justificando-se com a existência de um pressuposto que não foi cumprido. O senhor 

Presidente da Câmara considerou que, do ponto de vista estratégico, o espaço em questão é 

importantíssimo, dizendo que nunca surgiu nenhuma proposta, até mesmo de iniciativa privada, 

que pudesse suscitar para ali outro tipo de ocupação. O senhor Vereador Ângelo Marques deu 

conta de que a razão pela qual o Partido Socialista votou favoravelmente, em 2015, foi a mesma 

razão pela qual o Partido Social Democrata se absteve. Considerou muito complicado estar a 
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viabilizar-se uma situação destas por mais um ano, e passado esse ano voltar a aparecer novamente. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse compreender a questão da legitimidade. Disse estar 

a falar-se de uma zona muito importante e nevrálgica que pode vir a ser uma fonte de arrecadação 

de receita no futuro e que não tinha ideia de que aquele espaço tinha que continuar a ser o que é. 

Disse achar que o espaço em questão tinha que ser muito valorizado e que deveria permitir uma 

fonte de receita do município muito significativa. Esclareceu que a dificuldade que vê é no que 

toca à elaboração e ao desenvolvimento do caderno de encargos, quando a filosofia política que 

deve estar subjacente a essa proposta é complexa porque já se está a admitir a necessidade de se 

fazer discussão pública sobre essa questão, face à importância e localização do terreno. Disse achar 

por bem definir-se um timing e em simultâneo avançar-se com um procedimento que permita ter 

esta aceleração do processo e dar os contributos necessários para uma decisão para os próximos 

anos e o mais vantajosa, financeiramente, possível. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse 

que, na sua opinião, a Câmara Municipal geriu bem este processo, na medida em que transformou 

esta situação, de um direito de superfície para um aluguer. Disse ser evidente que a Câmara tem 

legitimidade para tomar todas as decisões até final do mandato, todavia quando o senhor Presidente 

da Câmara diz que não gostaria de deixar esta decisão para o novo mandato, julga que se tivesse 

cumprido com a deliberação de prorrogar o aluguer por mais um ano e dar inicio ao processo de 

concurso, não haveria necessidade de isto estar a acontecer. Disse que deveria ser discutido 

previamente, antes de qualquer tomada de posição, se aquele terreno deve continuar com aquela 

utilização ou se é mais propício a outra finalidade mais nobre, na entrada da cidade. Deu conta do 

risco que corriam ao prorrogar esta situação por mais um ano e não haver tempo de, durante esse 

ano, discutir se a utilização do terreno deve ser a mesma ou não, e chegar-se ao próximo ano e ter-

se o mesmo problema, novamente. O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta 

final e após fazer alguns esclarecimentos à proposta em concreto, colocou-a à votação. ------------           

 

15) Arrendamento de uma parcela de terreno, junto à Praia do Medão Supertubos, onde se 

encontra instalado um estabelecimento comercial – Pelouro das Finanças: ------------------------  
Deliberação n.º 794/2016: O processo referente ao arrendamento de uma parcela de terreno, junto 

à praia do Medão Supertubos, onde se encontra instalado um estabelecimento comercial, foi 

retirado da ordem do dia. (NIPG 7836/16) ------------------------------------------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

16) II Festival Música de Cá – Pelouro da Cultura: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 795/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

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

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida nos termos do número 

16 dos Termos de Participação no II Festival Música de Cá, aprovados em reunião camarária de 

22 de fevereiro passado, aprove a seleção de projetos para participação no referido festival 

efetuada pelo respetivo júri.» (Doc.381 NIPG 26108/16) ------------------------------------------------  

   

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

17) Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: -----------------  
Deliberação n.º 796/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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«Considerando a informação da DDAF, 53/2016, de 13 de maio 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 2016 

(modificação n.º 11), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.382 

NIPG 784/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

18) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – 

Pelouro de Ligação às Freguesias: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 797/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 11 de maio 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, 47/2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 82,84€ à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção do equipamento afeto ao 

exercício das competências delegadas, realizadas em 2014, 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 de Atouguia da Baleia, em 2 de maio de 2014.» (Doc.383 NIPG 

5426/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

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

Nacional de Municípios Portugueses: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 798/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício n.º 280/2016/PB, 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 26 de abril de 2016, relativo à 

adesão do Município à Secção de Municípios “Cidades Inteligentes”. (NIPG 4418/16) -------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

20) Licenciamento do 1.º Desfile Académico dos Finalistas, com isenção de taxas - Associação 

de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de 

Leiria: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 799/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de maio 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 Estudantes da ESTM Peniche, por requerimento, 

datado de 11 de maio de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de maio de 2016, proponho que seja ratificado o meu 

despacho, datado de 13 de maio de 2016, que autorizou a realização do evento acima referido, 

nos termos do artigo 41.º do Regulamento de Atividades Diversas do Município de Peniche, 

devendo a mesma observar o disposto no artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de 

março, dado tratar-se de uma atividade que pode afetar o trânsito normal. 

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

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação de Estudantes da ESTM Peniche, do 

pagamento de taxas pelo licenciamento do evento denominado “1.º Desfile Académico dos 
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Finalistas”, a realizar no dia 14 de maio de 2016, em Peniche.» (Doc.384 NIPG 7635/16) -------  

 

21) Licenciamento de espetáculo de variedades – Freguesia de Peniche: ---------------------------  
Deliberação n.º 800/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de maio 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 Junta de Freguesia de Peniche, por requerimento, datado de 11 de 

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

Municipais, datada de 11 de maio de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado 

de 13 de maio de 2016, que autorizou a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado, nos 

termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a 

realização do espetáculo de variedades, nas instalações da referida coletividade, no dia 14 de 

maio do corrente ano, entre as 22:00 e as 24:00 horas.» (Doc.385 NIPG 7626/16) -----------------  

 

22) Serviço de táxis – horário de funcionamento: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 801/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação, datada de 

12 de maio de 2016, prestada pelo Departamento Administrativo e Financeiro, relativa ao horário 

de funcionamento da praça de táxis no concelho de Peniche. (NIPG 7746/16) -----------------------   

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

23) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de circo – Circo 

Nederland: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 802/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de maio 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 pelo Circo Nederland, por requerimento, datado de 6 de maio de 2016, 

considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, 

datada de 09 de maio de 2016, e ainda a proposta apresentada pela requerente para oferta de 

bilhetes a crianças carenciadas, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o Circo Nederland do pagamento de taxas pelo 

licenciamento dos espetáculos a realizar entre os dias 27 de maio e 12 de junho de 2016, nesta 

cidade.» (Doc.386 NIPG 7291/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

24) Atribuição de apoio à sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 de Atouguia da 

Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, 

para a realização do 5.º Passeio de Clássicos – Pelouro do Associativismo: -------------------------  
Deliberação n.º 803/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

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

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea p) e u) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 51º 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Sociedade 

Filarmónica União 1º de Dezembro 1902 Atouguia da Baleia o apoio financeiro no valor de 350€, 

bem como o apoio logístico para a realização do 5º Passeio de Clássicos, referente à candidatura 

submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está 

devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.387 NIPG 7718/16)  

  

25) Atribuição de apoio à sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 de Atouguia da 
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Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, 

para a realização do 7.º Evento MIA – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------  
Deliberação n.º 804/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

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

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea p) e u) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 51º 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Sociedade 

Filarmónica União 1º de Dezembro 1902 Atouguia da Baleia o apoio financeiro no valor de 475€, 

bem como o apoio logístico para a realização do 7º Evento MIA, referente à candidatura 

submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está 

devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.388 NIPG 7716/16)  

   

26) Atribuição de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da Corrida da Mulher 

– Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 805/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a candidatura da Delegação de Peniche da Liga Portuguesa Contra Cancro 

solicitando apoio logístico, para a realização da Corrida da Mulher. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que a atividade terá início no dia 15 de maio de 2016, e que, por já não haver 

reunião da Câmara Municipal antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista 

no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, por meu 

despacho de 9 de maio de 2016, o apoio logístico à Delegação de Peniche da Liga Portuguesa 

Contra Cancro para a realização da Corrida da Mulher, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara o 

ratifique.» (Doc.389 NIPG 7714/16) -------------------------------------------------------------------------   

 

27) Apoio para a limpeza de uma habitação – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------  
Deliberação n.º 806/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

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

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

«Proponho que a Câmara Municipal de Peniche, no uso da competência estabelecida na alínea 

v) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 setembro, autorize a retirada de lixos 

de uma habitação particular, sita na Rua D. Pedro I, em Ferrel.» (Doc.390 NIPG 7735/16) ------   

 

28) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, no dia 18 de maio, Dia 

Internacional dos Museus e data em que se comemora o 32.º aniversário do Museu Municipal 

de Peniche – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 807/2016: 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 a isenção do pagamento de entrada no Museu Municipal, no dia 18 de maio, Dia 

Internacional dos Museus e data em que se comemora o 32.º aniversário deste equipamento 

museológico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

29) Apoio a Liliana Brás - Short Film Corner do Festival de Cannes: ------------------------------  
Deliberação n.º 808/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 
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datada de 13 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Liliana Brás Gonçalves, jovem natural de Peniche, aluna de Licenciatura em Cinema, Vídeo e 

Comunicação Multimédia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, 

realizou no seu projeto final de curso uma curta-metragem sobre guerra, Filme “TURP”. Este 

projeto foi selecionado entre 50 projetos, obtendo um visto para a rodagem. Para uma curta-

metragem académica, o orçamento foi muito acima da média prevista pelos professores de 

produção, no entanto, pelo peso que tinha a história e pelo seu percurso académico foi de comum 

acordo que seguisse em frente. Sendo um projeto académico, a aluna, para a produção do Filme 

teve apoio da Universidade em equipamento de câmara; Iluminação, maquinaria (todo o tipo de 

equipamento profissional capaz de suportar uma longa-metragem) e aluguer de armas. Esta 

curta-metragem teve um orçamento de aproximadamente 2500€, para Catering, aluguer de 

guarda-roupa, caracterização, despesas de deslocação, material consumível necessário para o 

Diretor de Fotografia e equipa de maquinaria e alguns adereços de décor que tiveram de ser 

alugados. Sendo que, 350€ estiveram ao encargo da Liliana Gonçalves com o aluguer das fardas 

militares de nacionalidade sérvia e ajudas de custo da caracterização realizada no corpo de 

Aleksander. No passado mês de março a Liliana Brás Gonçalves inscreveu o filme para o Short 

Film Corner de Cannes e foi selecionado. Porque tem de representar o filme como argumentista 

e realizadora, encontra-se em França de 14 a 23 de Maio, com custos financeiros associados, 

para os quais apresenta dificuldades. Já criou um grupo on-line onde colocou a informação sobre 

o filme, a viagem e vai adicionando quem se quer juntar à causa para acompanhar o seu filme a 

Cannes. Considerando que a Liliana Brás Gonçalves é uma jovem de Peniche, com demonstração 

de mérito e uma atitude empreendedora, a importância da divulgação de uma nova futura 

profissional de cinema e os custos associados à sua participação no Short Film Corner de Cannes, 

proponho, que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, lhe conceda um subsídio no valor de 

400,00 €.» (Doc.391) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 809/2016: 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 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 

20 de junho 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. --------------------------------------------------  

 

 


