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ATA N.º 30/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2016 

 

Aos trinta 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, 

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) Instalação de chuveiros junto à praia do Lagido, nos Casais do Baleal – Pelouro 

do Planeamento;--- ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

restauração e bebidas não sedentária no concelho de Peniche – Pelouro de Mercados e Feiras; ----  

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

 ------------------- 4) Aquisição de gás a granel e em garrafa – Pelouro das Finanças; -----------------  

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

 ------------------- 5) Reapreciação do valor da renda de casa de Carlos Manuel Bem Adão – Pelouro 

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

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

 ------------------- 6) Licenciamento de passeio de automóveis antigos, denominado 5.º Passeio de 

Clássicos Villa de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Sociedade Filarmónica União 1.º 

de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Licenciamento de colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do 

evento Peniche Paddle Series/Open Internacional de Kayaksurf, com isenção de taxas – Península 

de Peniche Surf Clube; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no âmbito de uma 

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

de angariação de fundos – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, 

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

realização da festa anual em honra do Imaculado Coração de Maria – Pelouro do Associativismo; 

 ------------------- 11) 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 

deslocação do Rancho Folclórico D. Pedro I a Póvoa do Varzim – Pelouro do Associativismo; ---  

 ------------------- 12) Atribuição de apoio ao Peniche Amigos Clube, no âmbito de uma candidatura 
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submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da festa de encerramento 

da época 2015/2016 – Pelouro do Associativismo; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Atribuição de apoio ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do 1.º Passeio 

de Motas Clássicas – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

as comemorações do seu 87.º aniversário – Pelouro do Associativismo; -------------------------------  

 ------------------- 15) Atribuição de apoio à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação 

de Cidadãos Inadaptados, CRL, para prolongamento da permanência na Praça Jacob Rodrigues 

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

 ------------------- 16) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de acampamento 

ocasional – Sporting Clube da Estrada; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Dia Nacional do Pescador 2016: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Homenagem do Dia Nacional do Pescador 2016; ---------------------------------  

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

 ------------------- 18) Ressarcimento por danos – Tiago José Mendes Pereira. -------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta e cinco minutos, 

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

O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião a partir das quinze horas e sete 

minutos, tendo chegado quando decorria a intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara no 

período de antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezassete horas e vinte e sete 

minutos, tendo saído quando decorria a apreciação do ponto três da ordem do dia, pelo que não 

participou na votação desse ponto, nem na apreciação e votação dos pontos quatro a dezoito da 

ordem do dia. A partir dessa hora, a reunião foi presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, que também a encerrou. ----------------------------------------------------------------------------  

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, e os senhores José Ribeiro 

Gonçalves e David Gonçalves, Chefe de Divisão e Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, respetivamente, durante a apreciação e votação do ponto um 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Não foi presente qualquer ata. ------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Informou que terá de se ausentar da reunião mais cedo, para poder estar presente no Fórum de 

Turismo Vê Portugal, que está a decorrer em Coimbra. ---------------------------------------------------  

Deu conhecimento de um problema que existe a nível nacional, de insuficiência de 
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nadadores-salvadores, e distribuiu pelos membros da Câmara Municipal cópia de uma carta 

enviada pelos concessionários de praia do concelho de Peniche ao senhor Ministro do Ambiente e 

Ordenamento do Território. Informou que está previsto que a época balnear, no corrente ano, no 

concelho de Peniche, tenha início no dia 15 de junho. ----------------------------------------------------  

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

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

- No dia 17 de maio, participou numa reunião sobre o edifício da antiga central elétrica de Peniche; 

- No dia 17 de maio, reuniu-se com a Comissão de Festas de Ferrel; -----------------------------------  

- No dia 17 de maio, reuniu-se com a esposa do proprietário do rebanho que tem o estábulo na 

localidade de Bufarda, tendo estipulado o prazo de quinze dias para a entrega do projeto para a 

deslocação do estábulo para outro local; --------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de maio, participou na reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de maio, reuniu-se com a empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A.; ------------------  

- No dia 17 de maio, reuniu-se com empresas operadoras da atividade marítimo-turística, o senhor 

Capitão do Porto e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, sobre a definição da 

capacidade de carga na ilha da Berlenga; --------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de maio, recebeu o senhor Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá 

Fernandes, para tratarem de um evento que se vai realizar em Lisboa, alusivo a produtos regionais, 

nomeadamente as rendas de bilros; ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de maio, reuniu-se com o senhor Secretário de Estado da Defesa, sobre o afundamento 

de um navio da Marinha na costa de Peniche; --------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de maio, reuniu-se com o proprietário da antiga capela de Santo António do Portinho, 

sita em Peniche; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de maio, participou na evocação do Dia Europeu do Mar, na Sociedade Portuguesa de 

Geografia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de maio, participou nas celebrações do aniversário da União Desportiva e Cultural de 

São Bernardino; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de maio, participou numa iniciativa de alunos da Escola Secundária de Peniche, 

denominada Onda de Talentos; -------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de maio, recebeu os cicloturistas que ligaram França a Serra d’El-Rei; ------------------  

-

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

No dia 28 de maio, esteve presente no II Passeio de Automóveis Italianos na Região de Peniche, 

promovido pelo Rotary Clube de Peniche; ------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de maio, participou na entrega de prémios da prova de kayaksurf; -----------------------  

- No dia 30 de maio, reuniu-se com a equipa de cientistas associados à Ponta do Trovão; ----------  

- No dia 30 de maio, recebeu os concessionários das praias do concelho. -----------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 23 a 30 de maio de 2016: 

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

- Na reunião com a equipa técnica e operacional da 37.ª edição da Corrida das Fogueiras e 16.ª 

edição das Fogueirinhas. Dar conta que de que é um dos maiores eventos da modalidade de 

Atletismo, em Portugal;  

- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre o Museu da Renda de Bilros; 

- Na reunião sobre a falta de nadadores salvadores na Praia de Supertubos;  

- Na iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal de Peniche “A Poesia anda por aí”, decorrida 

no Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei; 
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- No 2.º Passeio dos Italianos, realizado pelo Rotary Clube de Peniche, em colaboração com o 

Clube Fiat de Portugal, Alfa Romeo Clube de Portugal e AlfaMITOClubPT. Esta atividade contou 

com a apresentação de 40 viaturas de fabrico italiano e de viaturas clássicas de membros de 

clubes rotários. Ao todo participaram nesta iniciativa 80 pessoas que se deslocaram a Peniche 

para usufruir de algumas atividades recreativas associadas ao usufruto das suas viaturas;  

- No “IV Festival de Natação Sincronizada”. Neste festival estiveram representados 7 clubes, 

compostos por 76 atletas e 7 treinadores; 

- No Open Internacional de Kayaksurf, inserido no evento Peniche Náutico 2016; 

-Na final de Futsal cujo PAC - iniciados esteve representado. Uma palavra de apreço aos 

jogadores, treinadores e adeptos do Clube pelo trabalho desenvolvido no âmbito da formação de 

crianças e jovens;  

- Na visita às diversas obras municipais em curso, designadamente às obras de reabilitação do 

Bairro do Calvário e às obras de pavimentação da rede viária na cidade de Peniche;  

- Na Conferência de Imprensa sobre o evento “Portugal Internacional CUP'' que decorrerá entre 

os dias 25 e 29 de junho e que reunirá 60 equipas num total de 900 jovens desportistas. Os jogos 

vão ter lugar nos concelhos de Peniche, Óbidos e Caldas da Rainha. Este evento visa o fomento 

da prática desportiva, formação de jovens e o intercâmbio cultural e é promovido por uma 

empresa espanhola especialista na organização de eventos desportivos; 

 - No almoço convívio dinamizado pelo Atlético Clube de Geraldes a fim de obter fundos para 

aquisição de cadeiras para o seu pavilhão. Felicitar o trabalho em curso desenvolvido nesta 

coletividade; 

- No V Passeios de Clássicos de Atouguia da Baleia – Felicitar a Sociedade Filarmónica União 

1º de Dezembro de 1902, pela dinamização desta iniciativa.» -------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Esteve presente na reunião mensal da Comissão de Acompanhamento a Idosos de Peniche; -----  

- Participou na iniciativa o IPleiria e a cidade juntos pela Inclusão; ------------------------------------  

- Reuniu-se com o grupo de trabalho de distribuição de bens essenciais; ------------------------------  

- No âmbito do Pelouro do Associativismo, acompanhou diversas atividades promovidas por 

coletividades do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Sugeriu que se solicite à empresa Docapesca – Portos e Lotas, S.A., administradora do porto de 

pesca de Peniche, uma informação escrita sobre o funcionamento da eclusa do fosso da muralha e 

sobre a utilização que pretende dar àquele equipamento e a partir de quando, uma vez que, até à 

data, ainda não lhe foi dada qualquer utilização. O senhor Presidente da Câmara informou que a 

eclusa já está, de novo, a funcionar e disse que irá convidar a administração da empresa Docapesca, 

recentemente nomeada, para se reunir com a Câmara Municipal, a fim de se discutirem diversos 

assuntos, entre eles o funcionamento e utilização da eclusa do fosso da muralha. --------------------  

- Informou que, no dia 29 de maio de 2016, esteve presente na iniciativa da Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, denominada V Passeio de Clássicos Villa 

de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para o facto de o painel informativo do licenciamento da obra que a empresa Rip Surf 

está a realizar junto à Avenida da Praia, em Peniche, não estar legível, porque as inscrições foram 

apagadas pela ação do sol, e sugeriu que a Secção de Fiscalização alerte o promotor da obra da 

necessidade de avivar as inscrições desvanecidas. O senhor Presidente da Câmara disse que irá 

dar indicação aos serviços para verificarem a situação. ---------------------------------------------------  
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- Perguntou se a empresa Sportágua – Parque de Diversões Aquáticas, L.da já se pronunciou sobre 

a deliberação n.º 793/2016, tomada pela Câmara Municipal, em 18 de maio de 2016, relativa ao 

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

de Sousa, em Peniche, onde funciona o parque de diversões aquáticas. O senhor Presidente da 

Câmara informou que foi dado conhecimento à empresa da deliberação da Câmara Municipal, 

pessoalmente e através de ofício, mas que esta ainda não se pronunciou sobre o assunto. Solicitou 

à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que contacte a empresa para 

obter uma resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou um relatório sobre a atividade da Casa Mortuária do Município, para analisar as 

consequências da entrada em funcionamento da casa mortuária que foi instalada, pela Igreja 

Católica, na igreja de Santa Ana, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que irá 

solicitar um relatório ao senhor Diretor do Diretor do Departamento de Energia e Ambiente. -----  

- Lembrou o compromisso assumido aquando da discussão do Orçamento Municipal para o 

corrente ano, relativo à instalação de uma pousada na Fortaleza de Peniche, e a necessidade de se 

discutir o assunto, sem perda de tempo, com a Enatur – Empresa Nacional de Turismo, S.A. O 

senhor Presidente da Câmara disse que a possibilidade de investimento foi contemplada numa 

lista, composta de trinta elementos patrimoniais, que estão a ser dinamizados pela Secretaria de 

Estado do Turismo. Acrescentou que foi abordada a possibilidade de se incluir o antigo Convento 

de São Bernardino nessa lista. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se já está a ser definido o procedimento para o orçamento participativo. O senhor 

Presidente da Câmara disse que o processo do orçamento participativo está com a senhora 

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

- Disse que, no início do atual mandato, no final do ano 2013, colocou a questão da reabilitação 

do Mercado Municipal de Peniche, mas, passados quase três anos, não vê qualquer iniciativa da 

presidência da Câmara Municipal relativamente a esse processo. O senhor Presidente da Câmara 

disse que o assunto tem sido analisado, mas que só o estudo do projeto tem um valor superior a 

cem mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lembrou que o senhor Presidente da Câmara, por altura da campanha eleitoral, fez uma 

declaração pública, no jornal A Voz do Mar, onde referiu que o projeto da segunda fase da 

reabilitação do fosso da muralha de Peniche era para ser lançado no início de 2014, mas tudo está 

como estava então, pelo que gostaria de saber se existe alguma estratégia ou calendário sobre esta 

matéria. O senhor Presidente da Câmara informou que solicitou ao professor Jorge Carvalho a 

elaboração de um caderno de encargos para a segunda fase da reabilitação do fosso da muralha. -  

- Solicitou que, quando lhe enviam mensagens por correio eletrónico sobre as reuniões de câmara, 

após o envio do edital com a ordem de trabalhos, lhe enviem também uma mensagem por 

telemóvel, uma vez que não consulta a caixa de correio eletrónico com tanta frequência como 

consulta o telemóvel. O senhor Presidente da Câmara disse que a solicitação do senhor Vereador 

será tida em conta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se aos sucessos e vitórias desportivas de diversos munícipes de Peniche, referidas pelos 

outros membros da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

- Associou-se, também, a algumas iniciativas que decorreram no passado fim de semana, no 

concelho de Peniche, e em que não pôde estar presente, nomeadamente a iniciativa da Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, denominada V Passeio de 

Clássicos Villa de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação dos processos para a celebração de protocolos com a 

Associação Brigada das Amigas e com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa 

do Património da Região de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que os termos do 
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protocolo a celebrar com a Associação Brigada das Amigas serão analisados após estar 

estabelecido o teor do protocolo a celebrar com a APAP – Associação de Defesa dos Animais de 

Peniche e que se encontra em vigor um protocolo que foi celebrado entre o Município e a 

associação Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche, mas 

que nunca foi concretizado. Acrescentou que o Setor de Cultura está a preparar o texto de um novo 

protocolo a celebrar com a Patrimonium, mas tem de ser analisado o âmbito desse protocolo, para 

que fique separada a prestação de serviços do seu contributo enquanto associação, para não 

subverter a lógica de mercado. Informou que o assunto será incluído na ordem do dia da próxima 

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

- Propôs que o Pelouro do Associativismo se reúna com a Associação de Cultura e Recreio D. Inês 

de Castro para prestar esclarecimentos sobre os equipamentos que foram retirados pelo Município 

do parque infantil da Coimbrã, uma vez que a Direção daquela coletividade o tem questionado 

sobre o assunto. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara 

que o Diretor do Departamento de Energia e Ambiente dê prioridade à recolocação dos 

equipamentos no parque infantil da Coimbrã. --------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de criação de uma associação para a construção 

de um centro de dia na vila de Atouguia da Baleia. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

informou que não houve evolução no processo. ------------------------------------------------------------  

- Solicitou, novamente, uma informação sobre o licenciamento de um painel publicitário que se 

encontra instalado junto à EN 247, no Alto Veríssimo, concelho de Peniche, e publicita a venda 

de combustíveis no concelho de Lourinhã. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que preste uma informação sobre o 

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

- Disse que o Município, neste momento, tem apenas um técnico superior de turismo, porque uma 

técnica solicitou mobilidade, e perguntou como é que a presidência da Câmara Municipal vai tratar 

o assunto, uma vez que um técnico superior de turismo é manifestamente pouco. O senhor 

Presidente da Câmara informou que o técnico superior de turismo ficará mais tempo no Posto 

de Turismo, acompanhando menos visitas. -----------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Na sequência do projeto de panfleto que o senhor Vice-Presidente da Câmara distribuiu sobre o 

parqueamento de autocaravanas no concelho de Peniche, disse que está satisfeita por se ir distribuir 

informação pelos autocaravanistas sobre os locais onde podem acampar, mas que era importante 

que fossem também informados das proibições. O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge 

Amador, informou que essa informação está a ser preparada. -------------------------------------------  

- Sugeriu que se melhore a informação aos autocaravanistas na página do Município na internet. 

Acrescentou que a página do Município na internet deveria estar dividida entre as informações 

destinadas aos munícipes e as informações destinadas aos visitantes. ----------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de instalação de um parque para autocaravanas 

em terrenos municipais sitos no Casal Moinho. O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge 

Amador, prestou a informação solicitada. ------------------------------------------------------------------  

- Lembrou que ficou de ser presente à Câmara Municipal um relatório com as propostas e 

deliberações de atribuição de nome de rua que ainda não foram concretizadas. O senhor Presidente 

da Câmara informou que não existem deliberações para atribuição de nomes a arruamentos que 

não tenham a especificação do arruamento a que se destinam, apenas existem sugestões de 

antropónimos, quer da Câmara Municipal quer da Assembleia Municipal, mas que não deram 

origem a deliberação. O senhor Vereador Filipe Sales disse que é importante que se identifiquem 

todos os arruamentos que ainda não tenham denominação e alertou para a possibilidade de o 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia já não estar em vigor, por 
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revogação da legislação habilitante. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-

Presidente da Câmara que prepare uma informação sobre o enquadramento da toponímia, 

nomeadamente a vigência do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, a 

eventual criação de uma comissão municipal de toponímia, a existência de antroponímicos que 

tenham sido sugeridos pelos órgãos municipais, os arruamentos que carecem de denominação e as 

solicitações das juntas de freguesia que ainda não foram correspondidas, para ser presente à 

reunião ordinária da Câmara Municipal de 13 de junho. --------------------------------------------------  

- Perguntou quantos parques infantis do concelho é que têm equipamentos que estão a necessitar 

de manutenção e se estão definidas prioridades para a intervenção nesses equipamentos. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que solicite ao Diretor do 

Departamento de Energia e Ambiente um mapeamento de todos os parques infantis do Município 

e respetivo ponto de situação, com indicação dos investimentos necessários. -------------------------   

- Perguntou qual foi o custo inicial da última intervenção geral que foi efetuada no parque infantil 

do jardim público de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que vai solicitar ao 

Departamento Administrativo e Financeiro a informação solicitada. -----------------------------------  

- Perguntou se a Agência Portuguesa do Ambiente já emitiu parecer para os projetos do Município, 

nomeadamente o da Papôa, do Meio-Baluarte da Gamboa e do espaço envolvente à ermida de 

Santo Estêvão, na ilha do Baleal. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao 

senhor Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística uma informação sobre a relação da 

Agência Portuguesa do Ambiente com o Município, no que tem a ver com as intervenções que o 

Município pretende fazer junto à costa. ----------------------------------------------------------------------  

- Lembrou que a muralha de Peniche necessita de uma limpeza e, em algumas zonas, uma 

intervenção mais profunda, de estabilização e reboco, nomeadamente nas guaritas. O senhor 

Presidente da Câmara disse que a manutenção da muralha de Peniche tem um custo significativo 

e que pretende incluir a limpeza e iluminação da muralha na segunda fase da reabilitação do fosso. 

A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que, relativamente à limpeza da muralha, poderia ser 

feita uma estimativa de custos para se analisar a hipótese de se fazerem intervenções como a que 

se fez junto à Fortaleza. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar ao Setor de Cultura 

essa estimativa de custos, incluindo as guaritas. -----------------------------------------------------------  

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

com a APAP – Associação de Defesa dos Animais de Peniche. O senhor Presidente da Câmara 

disse que a proposta de protocolo a celebrar com a APAP – Associação de Defesa dos Animais de 

Peniche será presente à próxima reunião da Câmara Municipal. ----------------------------------------  

- Disse que verificou que os munícipes têm mais facilidade em entregar animais para adoção do 

que Município e gostaria de saber o que motiva esta situação. O senhor Presidente da Câmara 

disse que vai solicitar ao Serviço de Sanidade e Pecuária uma informação sobre o assunto. O senhor 

Vereador Filipe Sales disse que considera que o Município tem feito uma divulgação bastante 

razoável dos animais que tem para adoção. -----------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação da entrega para adoção de animais encontrados recentemente 

nos Casais do Júlio. O senhor Presidente da Câmara disse que vai solicitar ao Serviço de 

Sanidade e Pecuária uma informação sobre o assunto. ----------------------------------------------------  

- Perguntou o ponto de situação do processo de esterilização de cadelas pelo Município. O senhor 

Vereador Filipe Sales disse que o preocupa que os animais que são entregues pelo Município ou 

através do Município não sejam previamente esterilizados. O senhor Presidente da Câmara disse 

que vai solicitar ao Serviço de Sanidade e Pecuária uma informação sobre o assunto.---------------  

- Perguntou se os assuntos a abordar com a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. estão 

inventariados e se se encontra marcada alguma reunião com esta empresa. O senhor Presidente 

da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara uma informação sobre os assuntos a 

abordar com a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. -------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Relativamente às questões que colocou na última reunião e que não tiveram resposta, por serem 

dos pelouros do senhor Presidente da Câmara, que não esteve presente, disse que não as iria 

recolocar, porque o senhor Vice-Presidente da Câmara, por certo, as transmitiu ao senhor 

Presidente da Câmara, aguardando uma resposta. O senhor Presidente da Câmara disse que, 

oportunamente, responderia às questões colocadas na reunião de 23 de maio. ------------------------  

- Relativamente à manutenção dos parques infantis, disse que deve ser dada prioridade ao parque 

do jardim público de Peniche, que não tem equipamentos para as crianças mais pequenas. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara informou das intervenções que estão a ser realizadas no parque 

infantil do jardim público de Peniche, incluindo a aquisição de um novo equipamento.-------------  

- Sugeriu que se trate com a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. do embelezamento das 

rotundas do IP6 que se encontram implantadas no concelho de Peniche. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara, Jorge Amador, disse que a situação da rotunda de Porto de Lobos já foi reportada à 

empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. -------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma informação sobre o ponto de situação do processo de atribuição dos abrigos da 

ilha da Berlenga. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de situação do 

processo, nomeadamente que a audiência de interessados terminou no dia 16 de maio, tendo sido 

apresentadas três reclamações que têm estado a ser analisadas pelos serviços, tendo havido a 

necessidade de solicitar contributos à Capitania do Porto de Peniche, designadamente sobre a 

antiguidade de pesca no arquipélago. ------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

1) Instalação de chuveiros junto à praia do Lagido, nos Casais do Baleal – Pelouro do 

Planeamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 842/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para aprovação do projeto de beneficiação dos chuveiros existentes junto 

à praia do Lagido, nos Casais do Baleal, datado de 1 de julho de 2015, elaborada pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas. (NIPG 13831/14 Doc.415) --------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

2) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 843/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Regimento da Câmara 

Municipal de Peniche, apresentada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, em 18 de maio de 2016, 

em próxima reunião de câmara, após o Gabinete Jurídico informar se o n.º 2 do artigo 26.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

prevalece sobre o n.º 1 do artigo 50.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. (NIPG 

7295/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por ter saído da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na votação dos pontos que 
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se seguem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO NÃO SEDENTÁRIO: 

 

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

não sedentária no concelho de Peniche – Pelouro de Mercados e Feiras: ---------------------------  
Deliberação n.º 844/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de maio de 2016, alterada na sequência da sua apreciação pela Câmara Municipal, 

que a seguir se transcreve, já com as alterações atrás referidas: -----------------------------------------  

«Na sequência da deliberação n.º 780/2016, tomada na reunião da Câmara Municipal de 18 de 

maio de 2016, nos termos do artigo 60.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público, apresento a seguinte proposta para lançamento da hasta pública para atribuição de 

espaços para a instalação de cinco unidades móveis para o exercício das atividades de venda 

ambulante e prestação de serviços de restauração e bebidas não sedentárias, no concelho de 

Peniche: 

1. Espaços 

a. ESPAÇO A – CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES – Rua Dr. Ernesto Moreira, 

em Peniche; 

b. ESPAÇOS B e C – PINHAL MUNICIPAL DO VALE GRANDE – Estrada dos Casais, em 

Ferrel; 

c. ESPAÇO D – PORTO AREIA SUL em Peniche; 

d. ESPAÇO E – MERCADO ABASTECEDOR – Avenida Papa Paulo VI, em Peniche.  

2. Horários de funcionamento 

a. Espaços A, D e E – das 20 horas às 2 horas, com possibilidade de alargamento mediante 

autorização da Câmara Municipal. 

b. Espaços B e C – das 10 horas às 2 horas, com possibilidade de alargamento mediante 

autorização da Câmara Municipal. 

3. Dias de funcionamento 

Todos os dias. 

4. Prazo 

O direito de ocupação dos espaços iniciará com a emissão do alvará até ao dia 15 de janeiro 

de 2017. 

5. Taxa 

Nos termos do artigo 58.º n.º 2 alínea c) da Tabela de Taxas, anexo do Regulamento de Taxas, 

Tarifas e Preços do Município de Peniche, o valor a pagar, mensalmente, pela ocupação é de 

41,40 € por m2 do espaço ocupado. 

6. Condições para o exercício da atividade 

a. A ocupação do espaço publico é circunscrita exclusivamente ao espaço objeto do título, não 

sendo permitido colocar quaisquer objetos fora desse espaço sem a prévia autorização do 

Município de Peniche; 

b. Todo o equipamento a utilizar tem de ser autoportante, não recorrendo a fixações ou 

perfurações no pavimento, no mobiliário urbano, no arvoredo nem em qualquer elemento pré-

existente; 

c. O equipamento utilizado no exercício da atividade deverá ser mantido em bom estado; 

d. Os títulos emitidos não compreendem o fornecimento de energia elétrica ou água; 

e. Os equipamentos não podem ser instalados a menos de 150 metros de distância de um 

estabelecimento de restauração e/ou bebidas. 

7. Proibições 

O artigo 75.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, estipula as proibições a 
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que os titulares do direito de ocupação dos espaços estão sujeitos. 

8. Regras gerais 

Todas as demais regras são as constantes da legislação em vigor designadamente o 

Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e o Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 

de janeiro. 

9. Procedimento de atribuição 

a. O procedimento de atribuição do direito de ocupação do espaço será a hasta pública – carta 

fechada; 

b. O valor base de arrematação, para cada um dos espaços, é de 100,00€; 

c. Podem concorrer todas as pessoas, singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras; 

d. A proposta é inserida em envelope fechado e é constituída pelos seguintes elementos: 

i. O nome do proponente; 

ii. O n.º de identificação (Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão); 

iii. O espaço pretendido; 

iv. O valor oferecido, não podendo ser inferior à base de arrematação. 

No exterior do envelope deverá constar apenas “Hasta pública – venda ambulante”. 

e. A proposta deverá ser entregue nos serviços do Município de Peniche até às 16:30 horas do 

dia 8 de junho de 2016. Se o envio das propostas for feito por correio, o proponente deverá tomar 

as diligências necessárias a fim de que a proposta dê entrada nos serviços do Município de 

Peniche até à data e hora limite fixadas para a entrega da proposta, sendo o único responsável 

pelos atrasos que porventura se verifiquem; 

f. O ato público da hasta pública terá lugar no dia 9 de junho de 2016, pelas 10h00, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, é aberto ao publico e é presidido pelo Presidente da Comissão; 

g. Comissão de acompanhamento do ato público é constituída por: Presidente: Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador; 1.º membro efetivo: Luís Veríssimo, 2.º membro 

efetivo: Tânia Neves, e como membros suplentes: Josselène Nunes e Pedro Ferreira; 

h. O direito de ocupação dos espaços será atribuído a quem apresentar a maior proposta para 

arrematação; 

i. No caso de se verificar um empate no valor das propostas para arrematação do mesmo 

espaço será desempatado por sorteio. O sorteio decorrerá no ato público. 

j. No final do ato público a Comissão elabora o relatório do ato público; 

k. A adjudicação é da competência da Câmara Municipal, com base no relatório do ato 

publico; 

l. O pagamento da arrematação é efetuado no prazo de 3 dias (úteis) após a notificação da 

decisão de adjudicação, sob pena da atribuição do espaço ficar sem efeitos, neste caso será 

atribuído ao proponente classificado imediatamente a seguir. 

m. A adjudicação formalizar-se-á através de alvará, emitido, imediatamente, após o 

pagamento da arrematação. 

n. Após emissão do alvará o titular passa a pagar mensal a taxa de ocupação do espaço 

prevista no artigo 58.º n.º 2 alínea c) da Tabela de Taxas, anexo do Regulamento de Taxas, Tarifas 

e Preços do Município de Peniche. As restantes regras relativas ao pagamento são as constantes 

no Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços. 

o. O direito de ocupação do espaço não poderá ser transmitido, total ou parcialmente, sem 

prévia e expressa autorização da Câmara Municipal.» ---------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

4) Aquisição de gás a granel e em garrafa – Pelouro das Finanças: ---------------------------------  
Deliberação n.º 845/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 27 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 Departamento Administrativo e Financeiro – Secção de 

Património e Aprovisionamento, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso das 

competências estabelecidas nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro: 

1) Aprove a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, para aquisição de gás a granel e em garrafa. 

2) Proceda à abertura do procedimento de um concurso público ao abrigo da alínea b) do n.º 1 

do artigo 20.º do CCP, com preço base de 200 973,46 € euros, a que acresce o IVA, valor 

correspondente a 3 anos de contrato. 

3) Aprove as peças de procedimento apresentadas, em anexo, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º 

do CCP. 

4) Designe para membros do júri do procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, os 

senhores Jorge Alberto Bombas Amador, que presidirá, engenheiro Nuno Manuel Malheiros 

Cativo, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Tânia Santos Neves, como 

membros efetivos, e as senhoras Beatriz Mata e Salomé Vala, como membros suplentes. 

5) Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º 

do CCP: 

a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados;  

b) Propor retificações às peças do procedimento;  

c) Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões.»  -------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 8515/16 Doc.416) ----------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

5) Reapreciação do valor da renda de casa de Carlos Manuel Bem Adão – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 846/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 25 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 sua atribuição estabelecida na alínea i) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, relativa à Habitação, aprove o 

pedido de reapreciação do valor de renda de casa, relativo ao inquilino mencionado na 

informação em anexo, tendo ainda por base a Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, que define o 

Novo Regime de Arrendamento Apoiado.» ------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 8504/16 Doc.417) ----------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

6) Licenciamento de passeio de automóveis antigos, denominado 5.º Passeio de Clássicos Villa 

de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 

de 1902 de Atouguia da Baleia: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 847/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 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 Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 1902, de Atouguia da 
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Baleia, 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 23 de maio de 2016, proponho 

que seja ratificado o meu despacho, datado de 27 de maio de 2016, que autorizou a realização do 

evento acima referido, 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 do 

Passeio de Automóveis Antigos denominado “5.º Passeio de Clássicos Villa Atouguia da Baleia”, 

no Concelho de Peniche, no dia 29 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 Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 1902, 

de Atouguia da Baleia, do pagamento de taxas pelo licenciamento do Passeio de Automóveis 

Antigos denominado “5.º Passeio de Clássicos Villa Atouguia da Baleia”, no Concelho de 

Peniche, no dia 29 de maio de 2016.» -----------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 6076/16 Doc.418) ----------------------------------------------------------  

 

7) Licenciamento de colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento Peniche 

Paddle Series/Open Internacional de Kayaksurf, com isenção de taxas – Península de Peniche 

Surf Clube: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 848/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 27 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 Península de Peniche Surf Clube, por requerimento, datado de 20 

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

Municipais, datada de 20 de maio de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, da 

mesma data, que autorizou a colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento em 

questão, nas praias do concelho, nos dias 28 e 29 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 o referido Clube, do pagamento de taxas pelo 

licenciamento de publicidade e emissão da Licença Especial de Ruído, durante a realização do 

mencionado evento.» -------------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores Ângelo Marques e Cristina Leitão não estiveram presentes na Sala de 

Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 8165/16 Doc.419) --------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

8) 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 849/2016: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de apoio para a realização 

da festa em honra de Nossa Senhora da Assunção, em Atouguia da Baleia, apresentado pela 

Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, uma vez que a 

referida entidade ainda não apresentou o orçamento que lhe foi solicitado, nos termos da 

deliberação n.º 830/16, tomada pela Câmara Municipal, em 23 de maio de 2016. --------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 8220/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

9) Atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no âmbito de uma candidatura submetida 
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para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização de um almoço de angariação de 

fundos – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 850/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 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 do Atlético Clube de Geraldes solicitando apoio logístico, para a 

realização do almoço de angariação de fundos “Vamos dar cor às bancadas do pavilhão”.  

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

Considerando que a atividade terá início no dia 29 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 24 de maio de 2016, o apoio logístico ao Atlético Clube de Geraldes para a 

realização do almoço de angariação de fundos “Vamos dar cor às Bancadas”, 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 Ângelo Marques não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 8431/16 Doc.420) ----------------------------------------------------------  

 

10) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, no âmbito de 

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

festa anual em honra do Imaculado Coração de Maria – Pelouro do Associativismo: ------------  
Deliberação n.º 851/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 24 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 Associação 

Desportiva e Recreativa Casal Moinho o apoio logístico para a realização da Festa Anual em 

honra do Imaculado Coração de Maria, submetida por esta associação para apoio à atividade 

pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a 

apoiar.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 8034/16 Doc.421) ----------------------------------------------------------  

 

11) 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 deslocação 

do Rancho Folclórico D. Pedro I a Póvoa do Varzim – Pelouro do Associativismo:---------------  
Deliberação n.º 852/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 25 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 Serrana – Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa o apoio logístico para a deslocação do Rancho Folclórico D. 

Pedro I a Póvoa do Varzim, submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, 

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

O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 8122/16 Doc.422) ----------------------------------------------------------  
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12) Atribuição de apoio ao Peniche Amigos Clube, no âmbito de uma candidatura submetida 

para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da festa de encerramento da época 

2015/2016 – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 853/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 25 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 ao Peniche Amigos 

Clube o apoio logístico para a realização da Festa de Encerramento época 2015/2016, submetida 

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

justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (NIPG 8244/16 Doc.423) ------------------  

 

13) Atribuição de apoio ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do 1.º Passeio de Motas 

Clássicas – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 854/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 25 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 ao Sporting Clube da 

Estrada o apoio logístico para a realização do 1.º Passeio de Motas Clássicas, submetida por esta 

associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o 

caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (NIPG 8340/16 Doc.424) ---------------------------------  

 

14) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, no 

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

comemorações do seu 87.º aniversário – Pelouro do Associativismo: --------------------------------  
Deliberação n.º 855/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 25 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 5.º e 

51.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche o apoio logístico e apoio financeiro no valor 

de 1 050,00 € para a comemoração do 87.º Aniversário Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, 

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

(NIPG 8461/16 Doc.425) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Atribuição de apoio à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, CRL, para prolongamento da permanência na Praça Jacob Rodrigues Pereira – 

Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 856/2016: 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: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Na sequência da “Campanha Pirilampo Mágico 2016” e da participação no projeto “Florir 

Peniche”, a CERCIPENICHE, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 
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Inadaptados, CRL solicita à Câmara o prolongamento da sua permanência na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira até ao dia 4 de junho e a utilização da casa de madeira até ao dia 6 de junho, 

de modo a promoverem o projeto “O Nosso Aroma”, através da divulgação e venda dos trabalhos 

realizados no âmbito deste projeto, nomeadamente, plantas envazadas e ervas aromáticas.» 

(NIPG 8044/16 Doc.426) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

16) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de acampamento ocasional – Sporting 

Clube da Estrada: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 857/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 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 Sporting Clube da Estrada, por requerimento datado de 17 de maio 

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

Municipais, datada de 23 de maio de 2016, e o meu despacho, de 24 de maio de 2016, que 

autorizou o solicitado licenciamento, tomando em consideração que o funcionamento do referido 

equipamento se reveste 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 o Sporting Clube da Estrada, 

do pagamento de taxas pelo licenciamento de um Acampamento Ocasional, a realizar entre os 

dias 1 de junho e 30 de setembro de 2016.» (NIPG 7898/16 Doc.427) ---------------------------------  

 

DIA NACIONAL DO PESCADOR 2016: 

 

17) Homenagem do Dia Nacional do Pescador 2016: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 858/2016: Deliberado aprovar o texto que a seguir se transcreve: ------------------  

«O Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro, constituído após a Revolução de Abril de 

1974, tem desempenhado de uma forma continuada, um papel interventivo e responsável na defesa 

dos superiores interesses dos trabalhadores da pesca e da comunidade piscatória penichense. 

Reconhecendo o seu importante contributo económico e social para com a cidade de Peniche, a 

Câmara Municipal de Peniche deliberou louvar e homenagear publicamente o Sindicato dos 

Trabalhadores da Pesca do Centro.» ------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, aprovar o programa das celebrações do Dia Nacional do Pescador, que terão 

lugar no dia 5 de junho de 2016, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas. (Doc.428) -----------------------------------------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

18) Ressarcimento por danos – Tiago José Mendes Pereira: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 859/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 Departamento Administrativo e Financeiro datada de 

25/05/2016, proponho que a Câmara Municipal, assuma os encargos provenientes do sinistro, 

ressarcindo Tiago José Mendes Pereira de todos os danos reclamados, no valor de 626,56 euros.» 

(NIPG 7587/16 Doc.429) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 860/2016: 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 
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da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezassete horas e cinquenta e três minutos, o senhor Vice-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. --------------------------------------------------  

 

 


