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ATA N.º 29/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2016 

 

Aos vinte e três 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 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 - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

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

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Exposição/queixa sobre obra licenciada, na Rua das Rendilheiras, n.º 21, em 

Peniche – Lucília Cordeiro Mulcahy e Barry Mulcahy; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de autorização para execução de passeio, na frente do estabelecimento 

comercial designado por “Zarro’s Café”, sito no Largo da Ribeira, em Peniche – José Augusto da 

Silva Nicolau;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, para o prédio sito no “Rocio”, na localidade de Bôlhos, freguesia de Atouguia da Baleia 

– Florival da Conceição Leonardo; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos 

Casais do Baleal, promovida pela empresa Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da – João 

Manuel Cordeiro Brasão; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de viabilidade para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros 

de vedação, para o prédio sito em “Água Ferrea”, nos Casais do Baleal – Fernando José Casimiro 

Gomes;--------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Intervenção a curto prazo no terreno do Rossio de Ferrel – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Estudo urbanístico da Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel – Pelouro do 

Urbanismo;--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------------------- 8) Ocupação de espaço público, frente ao estabelecimento comercial 58 Surf, para a 

realização de um evento integrado no Meeting FCS – Despomar, L.da; --------------------------------------  

 ------------------- 9) Instalação de painel publicitário, na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia – 

LV Seacore, L.da;----------- -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------- 10) Instalação de painel publicitário, no Alto Veríssimo – Entre Ideias - 

Comunicação e Imagem, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 12) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa 

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

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

 ------------------- 13) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua Fonte da 
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Nora, edifício Coosofi, em Peniche, para Carlos Alberto Ferreira dos Santos Dias, e definição do 

valor da renda – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Reapreciação do valor da renda de casa, de Maria Alípia Petinga Eustáquio 

Pinto de Oliveira – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 17) Doação de material de visibilidade pesado (duches), pela empresa Unilever 

Jerónimo Martins – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética; ----------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Procedimentos pré-contratuais por ajuste direto não simplificado – Pelouro 

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

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

 ------------------- 19) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado 

caminhada, com isenção de taxas – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados, CRL; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Licenciamento para realização de procissões religiosas, em Consolação e 

Lugar da Estrada, com isenção de taxas – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Atribuição de apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da 

Assunção, em Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 

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

 ------------------- 22) Atribuição de apoio à Federação Portuguesa de Surf, para a realização de 

estágio da Equipa Nacional de SUP Ondas – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------  

  ------------------ 23) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e 

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

para a participação no Festival de Ginástica da Lourinhã – Pelouro do Associativismo; ------------  

 ------------------- 24) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e 

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

para a participação no Festival de Ginástica do Bombarral – Pelouro do Associativismo; ----------  

 ------------------- 25) Atribuição de apoio à União Desportiva Cultural de São Bernardino, no 

âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização 

da Festa de Verão, em Honra de São Bernardino – Pelouro do Associativismo; ----------------------  

 ------------------- 26) Atribuição de apoio à Comissão de Reformados e Pensionistas Idosos de 

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

a realização do 21.º Piquenicão Nacional – Pelouro do Associativismo; -------------------------------  

 ------------------- 27) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Sebastião de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para realização do IX Festival Paroquial da Canção Cristã – Pelouro do Associativismo;  

 ------------------- 28) Atribuição de apoio ao Instituto Politécnico de Leiria, para a realização de 

atividade de responsabilidade social, denominada O IPleiria e a cidade juntos pela Inclusão 2015 

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

 ------------------- 29) Atribuição de apoio ao Península de Peniche Surf Clube, para a realização de 

evento, denominado Peniche Paddle Series Powered by Montepio – Open Internacional de 

Kayaksurf, inserido no Peniche Náutico 2016 - Pelouro das Atividades Económicas; ---------------  

 ------------------- 30) Isenção do pagamento da estadia no Parque Municipal de Campismo de 

Peniche, para os atletas que participam na 37.ª Corrida das fogueiras e 16.ª Corrida das 
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Fogueirinhas – Pelouro do Parque de Campismo; ---------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Ressarcimento por danos – Luísa Maria Coelho Alexandra Nogueira.--------- 

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

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

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

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 seis dos 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, os senhores José Ribeiro 

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

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

do dia, e a Técnica Superior de Arquitetura Paisagística, Ana Carriço, durante a apreciação e 

votação do ponto seis. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 21 e 22/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 11 e 16 de abril, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos 

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 16 a 22 de maio de 2016: 

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

- Na entrevista realizada pelas formandas do Curso de Técnicas de Controlo de Qualidade 

Alimentar, lecionado pelo FOR-MAR, sobre o setor de turismo na cidade de Peniche e Concelho; 

- Na reunião com Peniche Amigos Clube sobre a edição de 2016 do Triatlo-Cidade de Peniche;  

- Na reunião extraordinária da Câmara Municipal, de 18 de maio; 

- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre o ponto de situação dos trabalhos realizados 

no âmbito dos projetos expositivos do Museu da Rendas de Bilros; 

- Na visita às obras de pavimentação da rede viária da cidade e às obras de melhoria dos acessos 

às zonas turísticas e de praia do Concelho de Peniche; 

- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; 

- Na iniciativa Prémios de Mérito - Guilherme de Corni, promovida pelo Agrupamento de Escolas 

de Atouguia da Baleia; 

- Na reunião com a excelentíssima senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra 

Leitão. O senhor Vice-Presidente apresentou um conjunto de propostas emanadas pela autarquia 

e pelos vários Agrupamentos Escolares do Concelho, que exigem soluções a curto e a médio prazo, 

designadamente: Necessidade de construção de um pavilhão localizado na EB 1.2.3 de Peniche, 

que possa ser utilizado pelos estudantes desta Escola e da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche; Necessidade de intervenção profunda na EB 2.3 D. Luís de Ataíde, 

que poderá passar pela construção de uma nova Escola (Já em 2008, a estimativa de trabalhos 

efetuada pelos serviços municipais e apresentada ao Governo, apontava para um valor na ordem 
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dos 250 mil euros);  Substituição da cobertura do Pavilhão Desportivo da EB 2.3 de Atouguia da 

Baleia; Informação sobre o processo em curso com o objetivo de construção do Centro Escolar 

de Atouguia da Baleia; 

- Na entrevista sobre a Estratégia Municipal de Rendas de Bilros, apresentada na iniciativa 

“Onda de Talentos”, dinamizada no âmbito de uma prova de aptidão profissional de duas alunas 

do Curso Animação Sociocultural lecionado na Escola Secundária de Peniche;  

- No convívio alusivo às Comemorações do 66.º Aniversário da União Desportiva e Cultural de 

São Bernardino; 

- Na iniciativa “Palmo e Meio de Leituras”. Felicitações a todos os alunos participantes, 

professores e aos muitos encarregados de educação presentes neste evento. Na qualidade de 

responsável do Pelouro da Educação, deixou também o seu reconhecimento para todos os 

Estudantes e Professores envolvidos nos magníficos momentos culturais integrados nesta 

iniciativa; 

- Na entrega de prémios das provas Atlantic Spear Fishing International Master Open 2016 e 

Troféu Cidade de Peniche dinamizadas pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas; 

- Na chegada dos ciclistas Imigrantes em Maurepas – França à localidade de Serra d’El-Rei, sua 

terra natal. Esta iniciativa promovida por 15 ciclistas pretendeu reviver o circuito da Emigração 

nos anos 60 e contou com cerca de 2000 kms percorridos em bicicleta; 

- No 14.º Aniversário do Centro de Canoagem do Oeste;  

- No Convívio em Reinaldes com os adeptos do Benfica.»------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Disse que se associava a todas as felicitações referidas pelo senhor Vice-Presidente da Câmara. --  

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

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

- No âmbito da atividade do pelouro do Associativismo, reuniu-se com diversas coletividades do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Participou numa reunião pública que teve como tema a construção de um lar em Atouguia da 

Baleia e onde foi proposta a constituição de uma associação para a promoção da obra de construção 

do referido equipamento social. -------------------------------------------------------------------------------  

- Participou no fórum dos cuidadores, uma atividade que se tem realizado mensalmente; ----------  

- Participou na reunião mensal dos parceiros sociais do concelho; --------------------------------------  

- Reuniu-se com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche;----------------  

- Esteve presente na abertura da sede do Projeto 2520 Move-te E6G; ----------------------------------  

- Esteve presente em diversas atividades desportivas e culturais que se realizaram no concelho. 

Felicitou o Instituto Politécnico de Leiria e o Centro de Canoagem do Oeste pelas atividades que 

desenvolveram. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Associou-se às felicitações apresentadas pelo senhor Vice-Presidente da Câmara e pela senhora 

Vereadora Clara Abrantes. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma cópia do projeto da instalação de chuveiros junto à praia do Lagido, nos Casais do 

Baleal. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o assunto será presente à próxima reunião 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que numa urbanização, sita em Pisabarros, na cidade de Peniche, existe um espaço 

ajardinado e um parque infantil, que já devem ter sido entregues ao Município, e existe, ainda, um 

matagal, com muitas ervas por toda a urbanização. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

que vai analisar com os serviços do Município a situação relatada pelo senhor Vereador. ----------  

- Perguntou se é possível solicitar à Reserva Natural das Berlengas um ponto de situação do 
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processo de controlo do número de gaivotas. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai 

transmitir a questão ao senhor Presidente da Câmara, que é quem está a acompanhar o assunto. --  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações apresentadas pelo senhor Vice-Presidente da Câmara e pela senhora 

Vereadora Clara Abrantes, particularmente ao Centro de Canoagem do Oeste e ao Grupo 

Desportivo Atouguiense. Acrescentou que o Grupo Desportivo Atouguiense garantiu que todos os 

níveis de formação, até aos seniores, na próxima época, estejam presentes na divisão de honra de 

futebol de Leiria. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o facto de não existir um lar e um centro de dia para idosos na vila de Atouguia da 

Baleia é uma lacuna e, por isso, vê com bons olhos a constituição da associação referida pela 

senhora Vereadora Clara Abrantes. --------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou quando é que será presente à Câmara Municipal uma proposta de protocolo a celebrar 

com ao Grupo Desportivo Atouguiense. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que se 

encontra marcada uma reunião com o GDA para discussão do assunto. -------------------------------  

- Relembrou a necessidade de se limpar um terreno localizado junto ao Jardim de Infância de 

Geraldes. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que os serviços do Município já estão 

a trabalhar nesse processo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata se associavam aos votos já 

apresentados pelos restantes membros da Câmara Municipal. -------------------------------------------  

- Informou que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata estiveram presentes na 

entrega dos Prémios de Excelência Escolar Guilherme de Corni, do Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, e na festa de celebração do 14.º aniversário do Centro de Canoagem do Oeste. 

- Felicitou o Grupo Desportivo Atouguiense pela subida à divisão de honra. Disse que corroborava 

as palavras do senhor Vereador Ângelo Marques, relativamente à necessidade de o Município 

celebrar o protocolo com o GDA. ----------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação do processo de implementação de passeios para a circulação 

pedonal e melhoria das acessibilidades no Campo da República, em Peniche. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara informou que é uma obra que se encontra agendada para o corrente 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou informações sobre a inoperacionalidade da eclusa do fosso da muralha de Peniche. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai solicitar ao Departamento de Obras Municipais 

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

- Solicitou o ponto de situação do processo do arranjo do talude sito na Rua António da Conceição 

Bento, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai transmitir a questão ao 

senhor Presidente da Câmara, que é quem está a acompanhar o assunto. ------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação de dois processos de que é titular o senhor João Maciel, relativos a 

um terreno, sito na zona do Monte Negro, em Peniche, e à reserva de lugares de estacionamento 

na Rua José Estêvão, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que a 

intervenção na zona do Monte Negro está agendada para depois do dia 10 de junho e que, 

relativamente ao estacionamento, será cumprido o que está determinado. -----------------------------  

- Perguntou quando é que a Câmara Municipal toma uma deliberação sobre a adjudicação de 

serviços à empresa Hora H, para o ano de 2016. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que 

vai transmitir a questão ao senhor Presidente da Câmara, que é quem está a acompanhar o assunto. 

- Solicitou um ponto de situação do processo de definição da carga humana na ilha da Berlenga. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai transmitir a questão ao senhor Presidente da 

Câmara, que é quem está a acompanhar o assunto. --------------------------------------------------------  
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- Perguntou quando têm início as obras na Papôa, em Peniche, para ordenar o trânsito automóvel 

no local. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que aguarda o parecer da Agência 

Portuguesa do Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Perguntou quando será presente a reunião da Câmara Municipal o relatório solicitado pelos 

Vereadores do Partido Social Democrata, há vários anos, sobre as esplanadas instaladas no 

concelho de Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai analisar o assunto com 

os serviços do Município. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma informação sobre o custo previsto para a construção de um passeio pedonal junto 

à EN 247, no Alto Veríssimo, tornejando para a Rua Principal, em Bufarda. O senhor Vice-

Presidente da Câmara informou que a obra será realizada o mais rapidamente possível. ---------  

- Referiu a necessidade de se acautelar a segurança de quem utiliza o abrigo rodoviário localizado 

junto à EN 247, no Casal do Alto Foz, nomeadamente quando existe a necessidade de atravessar 

aquela via. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai analisar o assunto com a empresa 

Infraestruturas de Portugal, que tem a tutela daquela via. -------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação do plano de informação aos autocaravanistas que visitam o 

concelho. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que está a ser elaborada uma proposta 

de desdobrável. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou quando será presente à Câmara Municipal o projeto final do parque para autocaravanas 

em terrenos municipais sitos no Casal Moinho. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que 

vai consultar os serviços do Município sobre o ponto de situação do processo. -----------------------   

- Perguntou o ponto de situação do processo relativo à vedação de um terreno confinante com a 

Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai 

solicitar à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística a informação solicitada pela senhora 

Vereadora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a necessidade de se selar o acesso às grutas de Bôlhos, no planalto das Cezaredas. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que as grutas costumam estar trancadas com cadeados, 

mas terá de se encontrar outra solução. ----------------------------------------------------------------------  

- Referiu-se a diversas casas devolutas e em avançado estado de ruína, nomeadamente no Largo 

do Socorro, em Peniche, e no Largo de Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia. ----  

- Solicitou o ponto de situação do processo de regulação do trânsito na Rua de Malaca, em Peniche. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai solicitar ao Departamento de Obras 

Municipais uma informação sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------  

- Referiu a premência de se fazer uma intervenção no Meio-Baluarte da Gamboa, em Peniche, para 

evitar o estacionamento de viaturas sobre a estrutura da muralha. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que tem estado a estudar o assunto com os serviços do Município. -------------------  

 

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Exposição/queixa sobre obra licenciada, na Rua das Rendilheiras, n.º 21, em Peniche – 

Lucília Cordeiro Mulcahy e Barry Mulcahy: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 810/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 20 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Tomar conhecimento da informação prestada pela Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), em 4 de maio de 2016, bem como do registo de atendimento realizado na 

mesma data com os reclamantes, na sequência da exposição/queixa apresentada em 2 de maio de 

2016, por Lucília Cordeiro Mulcahy e Barry Mulcahy, após verificarem que a operação 

urbanística em causa, se encontrar licenciada, através do alvará de obras de alteração/ampliação 

n.º 48/16, emitido em 24 de abril de 2016.» (Doc.392 NIPG 13538/14) -------------------------------  

 

2) Pedido de autorização para execução de passeio, na frente do estabelecimento comercial 

designado por “Zarro’s Café”, sito no Largo da Ribeira, em Peniche – José Augusto da Silva 

Nicolau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 811/2016: Deliberado ouvir a Junta de Freguesia de Peniche, relativamente à 

pretensão do senhor José Augusto Nicolau, para execução de passeio na frente do estabelecimento 

comercial designado por “Zarro’s Café”, sito no Largo da Ribeira, em Peniche. (DPGU R376/16) 

 

3) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para 

o prédio sito no “Rocio”, na localidade de Bôlhos, freguesia de Atouguia da Baleia – Florival 

da Conceição Leonardo: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 812/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, 

para o prédio sito no “Rocio”, na localidade de Bolhos, freguesia de Atouguia da Baleia, 

apresentado por Florival da Conceição Leonardo, no dia 11 de março de 2016, ao abrigo da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual 

redação (RJUE), tendo em conta que a exposição apresentada por parte da requerente, em 

resposta à audiência prévia realizada, em nada altera os fundamentos técnicos constantes nos 

pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 22 e 

31 de março de 2016. 

Motivo(s) do indeferimento: 

A – Fundamentação de Facto: O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 22 e 31 de março de 2016. 

B – Fundamentação de direito: Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.» (Doc.393 DPGU 44/16) -------------------------  

 

4) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos Casais do Baleal, 

promovida pela empresa Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da – João Manuel Cordeiro 

Brasão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 813/2016: Deliberado voltar a apreciar o processo de alteração a uma operação 

de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos Casais do Baleal, promovida pela empresa Epolar 

- Empreendimentos Imobiliários, L.da, na próxima reunião de câmara, após disponibilização a 

todos os membros da Câmara do parecer da doutora Fernanda Paula Oliveira. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (DPGU 

L3/89) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de viabilidade para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, 

para o prédio sito em “Água Ferrea”, nos Casais do Baleal – Fernando José Casimiro Gomes:  
Deliberação n.º 814/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 23.05.2016 * Livro 107 * Fl.387 

de 20 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido, 

apresentado em nome de Fernando José Casimiro Gomes, em 4 de março de 2016, sobre a 

viabilidade para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, para o prédio 

sito em “Água Ferrea”, em Casais do Baleal, pelos motivos constantes nos pareceres da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 17 e 18 de maio de 2016.» (Doc.394 

DPGU R199/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Intervenção a curto prazo no terreno do Rossio de Ferrel – Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 815/2016: Deliberado aprovar a intervenção a curto prazo no terreno do Rossio 

de Ferrel, cuja planta de implantação aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.395) -------------------------------------------------------  

 

7) Estudo urbanístico da Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel – Pelouro do Urbanismo: --------  
Deliberação n.º 816/2016: Deliberado que a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

atualize a informação relativa ao estudo urbanístico da Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel, e 

apresente estimativa de custos para realização da intervenção, para conhecimento da Câmara 

Municipal e do Gabinete de Planeamento. ------------------------------------------------------------------   

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

8) Ocupação de espaço público, frente ao estabelecimento comercial 58 Surf, para a realização de 

um evento integrado no Meeting FCS – Despomar, L.da: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 817/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 firma Despomar, L.da, por requerimento, datado de 18 de maio de 

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

Municipais, da mesma data, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 18 de maio 

de 2016, que autorizou a ocupação da via pública, em cerca de 20m2, frente ao estabelecimento 

58 Surf, sito no Baleal Sol Village I, em Ferrel, para realização de evento/convívio integrado no 

Meeting FCS, nos termos do artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público.» (Doc.396 NIPG 8042/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

9) Instalação de painel publicitário, na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia – LV Seacore, L.da:  
Deliberação n.º 818/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 firma LV Seacore, L.da, por requerimento, datado de 16 de março 

de 2016, para colocação de 1 Painel Publicitário na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia, e 

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

datada de 16 de maio de 2016, e o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

datado de 05 de abril de 2016, proponho que se manifeste a intensão de indeferimento, 

considerando o incumprimento das disposições contidas no artigo 75.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 
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Administrativo.» (Doc.397 NIPG 4027/16) -----------------------------------------------------------------  

 

10) Instalação de painel publicitário, no Alto Veríssimo – Entre Ideias - Comunicação e Imagem, L.da: 
Deliberação n.º 819/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 firma Entre Ideias – Comunicação e Imagem, L.da, por 

requerimento recebido nestes Serviços, em 3 de fevereiro de 2016, para colocação de 1 Painel 

Publicitário na zona do Alto do Veríssimo, freguesia de Atouguia da Baleia, conforme três 

propostas apresentadas, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 17 de maio de 2016, e o parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística datado de 04 de abril de 2016, proponho que se manifeste a intensão de 

indeferimento, considerando o incumprimento das disposições contidas nos artigos 32.º e 75.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.398 NIPG 7473/15) -----------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

11) Portugal 2020 – Segunda Fase do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

(negociação): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 820/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de maio de 2016, para aprovação da minuta do Contrato de Delegação de Competências, a 

celebrar entre a Comissão Diretiva do Programa Operacional do Centro e o Município de Peniche, 

que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.399)  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:  

 

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

Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 821/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de maio 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 deliberação n.º 15/2016, tomada pela Assembleia Municipal de Peniche, em 29 

de abril de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere 

adjudicar a contratação do empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa 

Senhora da Guia, em Ferrel, à entidade bancária Caixa de Crédito Agrícola, nas condições 

constantes da sua proposta n.º 548/2016, datada de 7 de abril de 2016, de que se destacam: 

Montante do empréstimo: até 387 000,00€; Prazo: 20 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; 

Spread: 0,975%, e aprovar a minuta do contrato com a referida entidade bancária.» (Doc.400 

NIPG 5557/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

13) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua Fonte da Nora, edifício 

Coosofi, em Peniche, para Carlos Alberto Ferreira dos Santos Dias, e definição do valor da 

renda – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 822/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 
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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 17 de maio de 2016, para autorizar a alteração da titularidade 

do arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra A – 5.º Frente, em 

Peniche, para Carlos Alberto Ferreira dos Santos Dias e fixar a renda de casa a pagar em 49,83 

euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião 

de 28 de dezembro de 2010. (NIPG 8041/16) --------------------------------------------------------------  

 

14) Reapreciação do valor da renda de casa, de Maria Alípia Petinga Eustáquio Pinto de 

Oliveira – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 823/2016: 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 27 de março de 2016, para que a renda de casa a pagar por 

Maria Alípia Petinga Eustáquio Pinto de Oliveira, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte 

da Nora, Edifício Coosofi, Letra D – 2.º Esquerdo-Frente, em Peniche, passe a ser de 26,50 euros 

mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG 8046/16) ------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

15) Procedimento para abate de viaturas – Pelouro das Finanças: ----------------------------------  
Deliberação n.º 824/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«A Câmara Municipal de Peniche em 16 de março de 2016, deliberou que se procedesse à 

abertura do procedimento para venda de sucata de viaturas. 

Apresentaram propostas as empresas: Ecocar, L.da, no valor de 5311,00 € e Ambigroup Resíduos, 

S.A., no valor de 2270,00 €. 

A 28 de abril de 2016, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito de 

audiência prévia. Durante o período de audiência prévia, não foram efetuadas quaisquer 

observações pelos concorrentes. 

No uso da competência estabelecida na alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que seja adjudicada a proposta da empresa Ecocar, L.da, pelo valor 

de 5311,00 €.» (Doc.401 NIPG 3918/16) -------------------------------------------------------------------  

 

16) 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 825/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do processo de 

arrendamento de uma parcela de terreno, junto à Praia do Medão Supertubos, onde se encontra 

instalado um estabelecimento comercial. O senhor Vereador Jorge Gonçalves solicitou informação 

relativamente ao prazo de concessão de praia. --------------------------------------------------------------   

 

17) Doação de material de visibilidade pesado (duches), pela empresa Unilever Jerónimo 

Martins – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 826/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 16 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 DDEA, 38/2016, de 28 de abril de 2016, que se anexa, proponho 

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

75/2013, de 12 de setembro, aceite a doação de 7 exemplares de “duches” a instalar nas praias 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 23.05.2016 * Livro 107 * Fl.390 

de Baleal-Norte, Baleal-Sul, Cova de Alfarroba, Gamboa, Molhe Leste, Consolação ou outras, 

conforme consta do Contrato de doação anexo à referida informação.» (Doc.402 NIPG 6863/16)  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

18) Procedimentos pré-contratuais por ajuste direto não simplificado – Pelouro das Finanças:  
Deliberação n.º 827/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos procedimentos pré-

contratuais por ajuste direto não simplificado. -------------------------------------------------------------   

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

19) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado caminhada, 

com isenção de taxas – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, CRL: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 828/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 16 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 CERCIPeniche, por requerimento, datado de 13 de maio de 2016, 

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

datada de 16 de maio de 2016, proponho que a se autorize a emissão de um Alvará de Licença de 

Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento 

das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março; 

para a realização de uma Caminhada, em Peniche, no dia 28 de maio de 2016. 

 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 CERCIPeniche, do pagamento de taxas pelo 

licenciamento do evento denominado “Caminhada”, a realizar no dia de 28 de maio de 2016, em 

Peniche.» (Doc.403 NIPG 7794/16) -------------------------------------------------------------------------   

 

20) Licenciamento para realização de procissões religiosas, em Consolação e Lugar da Estrada, 

com isenção de taxas – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia 

da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 829/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 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 Fábrica Paróquia de Atouguia da Baleia, por requerimento, datado 

de 3 de maio de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 17 de maio de 2016, proponho que se autorize a emissão de uma 

Autorização para a realização de Procissões Religiosas, nos dias 2 e 5 de junho de 2016, com 

início às 22:00, 14:30 e 17:00 horas, respetivamente, nos termos do Art.º 7.º do Dec. Reg. N.º 2-

A/2005, de 24 de março; 

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 Fábrica Paróquia de Atouguia da Baleia, do 

pagamento das respetivas taxas.» (Doc.404 7147/16) ----------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

21) Atribuição de apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Assunção, 
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em Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia 

da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 830/2016: Deliberado solicitar à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 

de 1902 de Atouguia da Baleia, um orçamento da festa e voltar a apreciar o assunto em próxima 

reunião de câmara. (NIPG 8220/16) --------------------------------------------------------------------------  

  

22) Atribuição de apoio à Federação Portuguesa de Surf, para a realização de estágio da 

Equipa Nacional de SUP Ondas – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------  
Deliberação n.º 831/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 solicitação da Federação Portuguesa de Surf e a informação do Centro de Alto 

Rendimento, datada de 18 de maio de 2016, que se anexa, relativa ao apoio logístico para o 

estágio da Equipa Nacional de SUP Ondas no âmbito da preparação para o Europeu de SUP, 

que se vai se vai realizar de 18 a 24 de junho em Lacanau - França. 

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

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, atribua um apoio à Federação 

Portuguesa de Surf, no âmbito da preparação para o Europeu de SUP, concretizado através da 

utilização do CAR, assumindo o Município os custos com a estadia, e na instrução dos pedidos de 

licenciamento necessários à realização do estágio.» (Doc.405 NIPG 8169/16) ----------------------  

 

23) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito 

de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação 

no Festival de Ginástica da Lourinhã – Pelouro do Associativismo: ---------------------------------  
Deliberação n.º 832/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 19 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 Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 

solicitando apoio logístico, para a participação no Festival de Ginástica na Lourinhã. 

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

Considerando que a atividade terá início no dia 20 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 18 de maio de 2016, o apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa para a participação no Festival de Ginástica na Lourinhã, 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.  

Proponho, ainda, 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, conceda à associação supracitada 

o apoio logístico solicitado, no âmbito do mesmo evento, para o dia 28 de maio.» (Doc.406 NIPG 

8123/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

24) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito 

de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação 

no Festival de Ginástica do Bombarral – Pelouro do Associativismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 833/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 19 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 candidatura da Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 

solicitando apoio logístico, para a participação no Festival de Ginástica no Bombarral. 

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

Considerando que a atividade terá início no dia 21 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 18 de maio de 2016, o apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa para a participação na atividade supracitada, 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.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.407 NIPG 8121/16) -------------------------------------------------------  

 

25) Atribuição de apoio à União Desportiva Cultural de São Bernardino, no âmbito de uma 

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

de Verão, em Honra de São Bernardino – Pelouro do Associativismo: ------------------------------  
Deliberação n.º 834/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 19 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, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º 

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

Cultural de São Bernardino o apoio logístico para a realização da Festa de Verão em Honra de 

São Bernardino, submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se 

que está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» O senhor Vereador 

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

(Doc.408 NIPG 8027/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Atribuição de apoio à Comissão de Reformados e Pensionistas Idosos de Peniche, no âmbito 

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

do 21.º Piquenicão Nacional – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 835/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 19 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, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º 

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

Reformados e Pensionistas Idosos de Peniche o apoio logístico para a realização do 21.º 

Piquenicão Nacional, submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, 

considerando-se que está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» 

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

deste assunto. (Doc.409 NIPG 8024/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

27) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 

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

para realização do IX Festival Paroquial da Canção Cristã – Pelouro do Associativismo: -------  
Deliberação n.º 836/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 18 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 
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do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião o apoio logístico para a realização do IX Festival 

Paroquial da Canção Cristã.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de 

sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.410 NIPG 6425/16) ---------------------------------  

 

28) Atribuição de apoio ao Instituto Politécnico de Leiria, para a realização de atividade de 

responsabilidade social, denominada O IPleiria e a cidade juntos pela Inclusão 2015 – Pelouro 

do Associativismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 837/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 18 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 que a Câmara, no dia 27 de julho de 2015, deliberou conceder o apoio solicitado 

pelo Instituto Politécnico de Leiria (IPL) para a realização da iniciativa “O IPLeiria e a cidade 

juntos pela Inclusão 2015”. Esta iniciativa estava prevista inicialmente para o mês de novembro 

de 2015, contudo a entidade organizadora adiou para o dia 24 de maio de 2016.  

Esta iniciativa é realizada anualmente e pretende promover o relacionamento entre os 

colaboradores do IPL com as instituições presentes nos concelhos do distrito de Leiria, ao mesmo 

tempo que promove a responsabilidade social, através do desenvolvimento de atividades de 

sensibilização à inclusão e da angariação de bens alimentares a favor de Instituições de 

Solidariedade Social. 

Neste sentido, 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, conceda ao 

Instituto Politécnico de Leiria o seguinte apoio solicitado para a realização da iniciativa “O 

IPLeiria e a cidade juntos pela Inclusão 2016” no concelho de Peniche: 

 Autorizar/disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários à execução deste evento; 

 Visita aos monumentos, museus e espaços culturais, mais concretamente, à fortaleza e ao CIAB 

- Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia; 

 Acesso ao coreto da Praça Jacob Rodrigues Pereira; 

 Oferta de uma sardinhada aos 120 participantes deste evento: 40 kg de sardinha; 1 pessoa 

para assar as sardinhas (os bombeiros apoiam, mas se forem chamados teriam de largar tudo e 

sair); 2 Assadores, 15 mesas e 30 bancos; Carvão, copos, talheres e guardanapos; 

 Prémios (simbólicos) para oferecer às equipas vencedoras (2 equipas com 5 elementos); 

 O transporte de 50 pessoas durante a parte da tarde (Saída às 14h00 do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche – CIAB; saída às 17h30 do CIAB – Polo do IPL Peniche – IPLeiria).» O 

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

assunto. (Doc.411 NIPG 9786/15) ----------------------------------------------------------------------------  

 

29) Atribuição de apoio ao Península de Peniche Surf Clube, para a realização de evento, 

denominado Peniche Paddle Series Powered by Montepio – Open Internacional de Kayaksurf, 

inserido no Peniche Náutico 2016 - Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------  
Deliberação n.º 838/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 solicitação do Península de Peniche Surf Clube e a informação n.º 25/16 do 

Centro de Alto Rendimento, datada de 18 de maio de 2016, que se anexa, relativa à Coorganização 

Peniche Paddle Series powered by Montepio - Open Internacional de Kayaksurf, inserido no 

Peniche Náutico 2016, que se vai realizar nos dias 28 e 29 de Maio em Peniche. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do 
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artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º 4 da Cláusula 

Primeira do Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Peniche e o Península de 

Peniche Surf Club, no dia 5 de agosto de 2013, no âmbito da Coorganização Peniche Paddle 

Series powered by Montepio - Open Internacional de Kayaksurf, inserido no Peniche Náutico 

2016, apoie financeira e logisticamente a atividade nos termos da informação interna n.º 25/16 

do CAR, datada 18 de maio de 2016.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.412 NIPG 8200/16) ------------------------  

 

30) Isenção do pagamento da estadia no Parque Municipal de Campismo de Peniche, para os 

atletas que participam na 37.ª Corrida das fogueiras e 16.ª Corrida das Fogueirinhas – Pelouro 

do Parque de Campismo: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 839/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 solicitação do Pelouro do Deporto e a informação do Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo, datada de 12 de maio de 2016, que se anexa, relativa à estadia gratuita 

na noite de 25 de junho de 2016 para os atletas que participam na 37.ª Corrida das Fogueiras, 

mediante a disponibilidade do parque.  

Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas na alínea ee) no n.º 1 

do artigo 33.º do anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e nos termos do artigo 4.º do 

Regulamento do Parque Municipal de Campismo, isente o pagamento, da estadia e equipamento 

instalado, devido pela utilização do Parque aos atletas inscritos 37.ª Corrida das Fogueiras. As 

estadias ficam condicionadas à disponibilidade do parque para essa noite e à apresentação da 

declaração de inscrição emitida pelo pelouro do desporto.» (Doc.413 NIPG 8049/16) -------------  

 

OUTROS: 

 

31) Ressarcimento por danos – Luísa Maria Coelho Alexandra Nogueira: ------------------------  
Deliberação n.º 840/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 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 Serviço de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho n.º 

206/2016, datada de 22/04/2016, proponho que a Câmara Municipal, assuma os encargos 

provenientes do sinistro, ressarcindo Luísa Maria Coelho Alexandra Nogueiras de todos os danos 

reclamado, no valor de 106,94 euros.» (Doc.414 NIPG 45/15) -----------------------------------------    

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 841/2016: 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 quinze minutos, o senhor Vice-Presidente, 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 
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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. --------------------------------------------------  

 

 


