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ATA N.º 35/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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, 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) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para ampliação de piso 

recuado existente, para o prédio sito na Rua Marechal Gomes Freire de Andrade, n.º 33, em 

Peniche – Paulo Jorge de Oliveira Pereira; ------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

sita na Avenida do Mar, n.º 152, nos Casais do Baleal – Carlos de Melo Ribeiro; -------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de bloco habitacional, para 

o prédio sito na Avenida da Praia, na Consolação – Maria da Graça Alves Rafael; ------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, piscina e 

muros de vedação, na Travessa Belo Morais, Lote 12, nos Casais do Baleal - Beachside Properties 

Promoção Imobiliária Unipessoal, L.da; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de abertura de vão e acabamentos, na 

Rua Nossa Senhora da Guia, n.º 3, em Ferrel – Nuno & Noélia, L.da; ----------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício de habitação, 

sito na Rua Pedro António Monteiro, n.º 22, 24 e 26 e Rua António Cervantes, n.º 56 e 58, em 

Peniche – Ana Filipa Marcelino Silva; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de ampliação de cozinha em moradia 

unifamiliar, na Rua da Esperança, n.º 10 B, Bairro dos Pescadores, em Peniche – Lucília Maria 

Paulino Cordeiro Mulcahy; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia 

unifamiliar e churrasqueira, na Travessa das Padarias, n.º 4, Serra d’El-Rei – Sousa Madeira & 

Irmãos, L.da;-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Abertura de concurso público para a empreitada de execução das 

infraestruturas do loteamento da unidade de execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia – 

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

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

 ------------------- 10) Sinalização vertical na Rua D. Geraldo, em Geraldes – Pelouro do Trânsito;  

 ------------------- 11) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Travessa 

da Árvore e na Rua da Alegria, em Serra d’El-Rei, requerida por José Luís Machado Ramos – 

Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 

2016.-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 13) Submissão da candidatura Centro Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro 

Portugal 2020;--------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Candidatura ao Programa de Ocupação de Tempos Livres – Pelouro da 

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

 ------------------- 15) Modelo de gestão e controlo de visitação e capacidade de carga humana da 

Reserva Natural das Berlengas – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; ------------  

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

 ------------------- 16) Hasta pública para atribuição de dois espaços para venda de produtos 

hortícolas e/ou frutas, na Consolação – Pelouro dos Mercados e Feiras; -------------------------------  

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

 ------------------- 17) Produção de videograma, relativo ao Museu da Renda de Bilros de Peniche – 

Pelouro da Cultura;----- ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de massas 

betuminosas – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Renovação da subscrição do jornal A Voz dos Reformados – Pelouro do 

Associativismo;--------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

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

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

 ------------------- 21) Contratação de empréstimo para financiamento da construção do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Contratação de empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas 

para um loteamento municipal em Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças; ----------------------  

 ----------------- Toponímia: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Constituição da Comissão Municipal de Toponímia; -----------------------------  

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

 ------------------- 24) Promoção da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, em placar 

colocado junto à Escola Secundária de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; ------------   

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

 ------------------- 25) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra do Imaculado 

Coração de Maria, e de arraial ao ar livre, na localidade do Casal Moinho, requerido pela 

Associação Desportiva Recreativa de Casal Moinho, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Concessão de autorização para prestação de serviços de restauração e bebidas, 

em unidades móveis, por Ana Cristina Andrade, Joaquim Jorge Dias e Álvaro Jorge Ferreira, no 

dia 16 de julho, por ocasião do Carnaval de Verão – Pelouro das Atividades Económicas; ---------  

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

 ------------------- 27) Pagamento de subsídio mensal, no âmbito do protocolo de colaboração, 

celebrado entre o Município de Peniche e a ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de 

Peniche, para promoção do desenvolvimento local – Pelouro das Finanças; --------------------------  

 ------------------- 28) Atribuição de apoio ao Projeto ISN/AMOROK – Pelouro das Atividades 

Económicas;---------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Peniche, para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval de Verão – Pelouro das 

Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Atribuição de apoio às associações do concelho, para investimento – Pelouro 

do Associativismo;--- -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 31) Atribuição de subsídio para realização das obras de recuperação do Moinho 

de Vento do Garavanha, sito na Rua de Santa Ana, em Peniche – Pelouro das Finanças; -----------   

 ------------------- 32) Atribuição de patrocínio à empresa Rapsódia Final, L.da, no âmbito da coleção 

Mar Portuguez – Conservas de Chef e do filme Mar Portuguez – Pelouro das Atividades 

Económicas;----------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para 

aquisição de instrumentos musicais para os Arrufeiros de Atouguia – Pelouro das Finanças; ------  

 ------------------- 34) 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;-- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Atribuição de apoio ao Grupo Desportivo de Peniche, para a realização do 1.º 

Torneio Portugal Internacional Cup – Pelouro das finanças; ---------------------------------------------   

 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Comparticipação dos compromissos assumidos e não pagos da ADRO - 

Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste – Pelouro das Finanças; ----------------------------  

 ------------------- 37) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche. ------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos, encontrando-

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

O senhor Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara, não participou na reunião. 

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro Chefe do Gabinete de 

Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, 

durante toda a reunião, Pedro Ferreira, Assistente Técnico do Departamento Administrativo e 

Financeiro, durante a apreciação e votação do ponto vinte e três da ordem do dia, e 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 e 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 31 e 32/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 6 e 13 de junho, 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: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- Salientou o hastear das bandeiras azuis, nas praias do concelho. --------------------------------------  

- Deu conta de uma reunião de trabalho, com a ARSLVT, a propósito dos Investimentos 

Territoriais Integrados (ITI). ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de junho, esteve presente numa reunião com a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, a propósito do Plano de Urbanização do 

Vale do Grou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 24 de junho, esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal. ----------------  

- No dia 25 de junho, esteve presente na 37.ª Corrida das Fogueiras e 16.ª Corrida das Fogueirinhas, 

registando a forma como decorreram as provas, agradecendo a todos os que nelas estiveram 

envolvidos. Referiu o desconforto causado, pelo facto das sardinhas não terem sido suficientes 

para todos os participantes. ------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de junho, participou no almoço de encerramento das atividades da Universidade Sénior, 

deixando uma palavra de felicitação e valorização, relativamente ao trabalho desenvolvido pela 

universidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  No dia 27 de junho, reuniu-se com a Balealcoop, como forma de acompanhamento à situação 

sucedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 24 de junho, esteve presente numa reunião de trabalho com alguns elementos da ARSLVT 

e técnicos do Município, a propósito da operacionalização das intervenções no edificado do Centro 

de Saúde de Peniche, e que tem a ver com os Investimentos Territoriais Integrados. ----------------  

- Participou na reunião da parceria do GPS, onde foi efetuada a avaliação do ano de 2015. --------  

- Reuniu-se com a Associação de Dadores de Sangue. ----------------------------------------------------    

- Salientou a Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas, felicitando todos os que participaram neste 

evento, promovido pelo Município. --------------------------------------------------------------------------    

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações efetuadas relativamente à Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas, 

salientando a atratividade e sucesso da prova. Manifestou a sua insatisfação relativamente à 

questão das sardinhas não terem sido suficientes para todos, sugerindo um plano B, por exemplo, 

a disponibilização de carne para grelhar. --------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação pelo aspeto pouco cuidado que a envolvente do Baleal apresenta. 

O senhor Presidente da Câmara disse que a partir do dia 1 de julho de 2016, iniciavam os 

trabalhos de limpeza de praias, crendo que um conjunto de situações poderão ser ultrapassadas. 

Relativamente à remoção da areia existente, disse que iria verificar, com o senhor engenheiro Nuno 

Cativo, como se poderia programar essa remoção. --------------------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações, apresentadas pelo senhor Presidente da Câmara, relativamente à 

questão do encerramento do ano letivo da Universidade Sénior. ----------------------------------------  

- Referiu a necessidade de se tentar verificar, em sede de Câmara Municipal, aquilo que é a 

regulamentação em termos do usufruto do mar pelas escolas de surf. O senhor Presidente da 

Câmara sugeriu convidar-se, para a reunião e câmara do dia 11 de julho, o Capitão do Porto de 

Peniche para se abordar este tema. ---------------------------------------------------------------------------     

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou a organização da corrida das fogueiras, referindo o constrangimento provocado pela 

falta de sardinhas, uma vez que esta é uma imagem de marca da corrida. O senhor Presidente da 

Câmara deu conta dos vários cenários que se podem colocar, relativamente a esta situação e disse 

ter de se pensar nessas alternativas para contornar a situação. -------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações, apresentadas pelo senhor Presidente da Câmara, relativamente à 

questão do encerramento do ano letivo da Universidade Sénior. Manifestou expetativa 

relativamente à evolução do protocolo de colaboração celebrado entre o Município e a 

Universidade Sénior, e com isso sejam ultrapassados os fantasmas que têm existido na relação 

entre as duas instituições. O senhor Presidente da Câmara disse ter avaliado a comportabilidade 
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de se afetar cerca de mais uma semana de trabalho, e que o acordo de colaboração seria presente 

a reunião de câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente ao ponto de situação da pretensão de construção de uma rampa de 

acesso ao piso -1 do Centro de Saúde de Peniche. A senhora Vereadora Clara Abrantes informou 

que a ARSLVT optou por ficar com a responsabilidade relativamente à mão de obra e materiais, 

tendo em conta o montante envolvido. Disse ter ficado de enviar, em termos formais, aquilo que 

foi a deliberação da Câmara Municipal, relativamente ao projeto, para que possam avançar com a 

intervenção. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes para 

que solicitasse à ARSLVT um calendário para execução da rampa e que, posteriormente, fosse 

enviado aos restantes membros da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

- Solicitou ponto de situação relativamente à questão do estabelecimento comercial no Molhe 

Leste, denominado Taskareia. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro informou que o processo foi devolvido pela Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, no dia 24 de junho, e neste momento, encontra-se no Departamento Administrativo e 

Financeiro. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria desenvolvido na próxima 

reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou preocupação pelo facto da Câmara Municipal tomar determinadas deliberações e que 

estas não sejam consideradas, dando como exemplo, a questão do horário de ocupação de espaço 

público para o exercício da atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em 

unidades não sedentárias, no Porto da Areia Sul. Sugeriu que fosse solicitado aos serviços de 

fiscalização a verificação desta situação. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora 

diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que verificasse a situação, recorrendo aos 

serviços de fiscalização. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Tendo sido efetuada, no dia 22 de junho de 2016, quarta-feira, uma deslocação à Rua da Paz, em 

Ferrel, espaço público ocupado com uma esplanada coberta de apoio ao estabelecimento 

comercial, Riclé, tal como foi deliberado na reunião camarária, realizada no dia 20 de junho de 

2016, manifestou-se surpreendido por este assunto não constar da ordem de trabalhos. A senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro informou que quando foi devolvido o 

processo, já havia sido efetuada a ordem de trabalhos para esta reunião. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o assunto seria agendado para a próxima reunião, com toda a informação 

existente até à data. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua surpresa por não constar da ordem de trabalhos os pontos relativos aos 

protocolos a celebrar com a APAP e associação Patrimonium. O senhor Presidente da Câmara 

disse ter-se ficado de fazer uma estruturação, tendo por base os contributos existentes, não tendo 

havido oportunidade para tal.----------------------------------------------------------------------------------   

- Questionou se o espaço denominado por Albufeira do Rio de São Domingos e o seu o 

desenvolvimento, do ponto de vista económico, turístico e desportivo, faziam parte das prioridades 

daquilo que é o desenvolvimento da zona rural do concelho. O senhor Presidente da Câmara 

informou que o Centro de Canoagem do Oeste, ainda, não tinham entregado o projeto na Câmara 

Municipal. Disse que iria solicitar uma reunião com a Agência Portuguesa de Ambiente (APA), 

só, sobre este assunto. Deu conta da realização, na Albufeira de São Domingos, da Taça de 

Portugal de Remo, a 17 de julho de 2016, de acordo com a candidatura que foi feita para esse fim, 

à Federação Portuguesa de Remo. ----------------------------------------------------------------------------   

- Solicitou alguns esclarecimentos relativamente às diferenças entre aquilo que era o projeto inicial 

e o trabalho que está a ser efetuado para remodelar o projeto inicial de “Reabilitação do Antigo 

Edifício da Central Elétrica”, aprovado no quadro do Plano de Ação de Regeneração Urbana do 

PEDU de Peniche e sobre o destino daquele espaço, em concreto. O senhor Presidente da Câmara 

sugeriu que se incluísse o assunto na ordem de trabalhos da próxima reunião de câmara e assumiu 

o compromisso de enviar, a todos os membros da Câmara Municipal, os documentos sobre este 
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assunto que, até à data da realização da reunião, lhe chegarem. -----------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos e ao reconhecimento à organização da Corrida das Fogueiras e 

Fogueirinhas e deixou uma palavra muito especial e particular, a todos os colaboradores do 

Município que vão sempre um bocadinho além daquilo que é o seu domínio funcional para que 

tudo corra bem. Deixou uma nota muito positiva relativamente ao facto de ter sido alterado o ponto 

de partida, na medida em que, resolveu a questão do estrangulamento à partida da prova. Referiu 

a necessidade de se alterar o fornecimento de água, durante a prova, para ruas que não sejam 

calcetadas, pois tornam-se bastante escorregadias. Relativamente à questão da sardinhada, disse 

ser um ponto a melhorar substancialmente, uma vez que a situação que ocorreu, não deve ofuscar 

aquilo que é a excelente organização do evento, concordando com a sugestão de se recorrer a um 

plano B, efetuada pelo senhor Vereador Ângelo Marques. O senhor Presidente da Câmara disse 

que o senhor Vice-Presidente da Câmara, uma vez que não estava presente, não iria escusar-se de 

posteriormente, se pronunciar relativamente a alguns aspetos referentes à organização da corrida.   

- Tendo em conta o risco, que é evidente, num retraço do pavimento da Rua 1.º de Dezembro, 

junto ao n.º 21, em Peniche, reportou, uma vez mais, o mau estado em que este se encontra. O 

senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Jorge Abrantes que, logo que tivesse 

informação sobre esta situação, o informasse para dar conhecimento ao senhor Vereador Filipe 

Sales.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sinalizou uma situação de vegetação densa (caniçal) num terreno privado localizado, frente à 

entrada para a Rua Armando Sampaio Cena, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou que se enviasse ao local os serviços de fiscalização para verificar a situação e tentar 

identificar-se o proprietário. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o acesso aos livros de reclamações, propriedade da Câmara Municipal. O senhor 

Presidente da Câmara sugeriu que, a partir de agora, o Departamento Administrativo e 

Financeiro criasse a rotina de digitalizar as reclamações efetuadas e enviasse para a Câmara, 

incluídas na ordem de trabalhos, ou para os senhores Vereadores diretamente. Ficou acordado que 

as digitalizações das reclamações seriam enviadas diretamente para os senhores Vereadores, uma 

vez que o objetivo era tomarem conhecimento das reclamações efetuadas. No caso de haver 

alguma dúvida relativamente à informação recebida, os senhores Vereadores poderão colocar 

questões em sede de Câmara Municipal.   ------------------------------------------------------------------ - 

- Disse ter verificado in loco, numa deslocação que fez à Papôa, o que a senhora Vereadora Cristina 

Leitão havia alertado, que é o impacto visual negativo que a sinalização vertical, ali colocada, 

causa. Corroborando com esta ideia da senhora Vereadora, disse que gostaria de saber se havia 

sido efetuada alguma articulação com as forças de segurança, em relação à instalação dessa nova 

sinalização, uma vez que, verificou a existência de algumas autocaravanas a infringir a sinalização 

colocada. O senhor Presidente da Câmara disse que gostaria que fosse o senhor Vice-Presidente 

da Câmara a dar informação sobre este assunto. -----------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão da hasta pública para ocupação de espaço público para o exercício da 

atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias no 

concelho de Peniche, e uma vez que, na última reunião de câmara, foi deixada a ideia de que alguns 

dos interessados, a quem lhes tinha cabido a arrematação dos espaços, provavelmente iriam 

desistir, questionou quais os sítios onde foi efetivado o pagamento da taxa que confere a ocupação 

legítima do espaço, quais os espaços que ficaram por atribuir e quando é que se perspetivava fazer 

nova hasta pública ou não. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

fez um ponto de situação relativamente a este assunto, dando conta das desistências, pagamentos 

efetuados e respostas que se aguardam. ----------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Relativamente a questão das autocaravanas, referiu, uma vez mais, a necessidade de ser efetuada 

uma monitorização, uma vez que, não se consegue saber se os parques que se estão a criar são 

suficientes para aquilo que é a procura. Reiterou a ideia de que o site do Município deveria ser 

dividido em duas áreas, uma para munícipes outra pata visitantes, o que permitiria ter uma área 

específica para informação acerca do caravanismo e criaria uma dinâmica diferente no site. Apelou 

ao melhoramento do vídeo e dos folhetos alusivos ao caravanismo no concelho. O senhor 

Presidente da Câmara disse que, relativamente ao vídeo é possível fazer-se alterações, mas no 

folheto não. Sobre a questão do site, disse que iria verificar com os serviços a possibilidade de se 

fazer a alteração sugerida. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se já haviam desenvolvimentos relativamente ao Programa da Orla Costeira. O 

senhor Presidente da Câmara disse não ter qualquer informação relativamente a esta matéria. 

Disse que iria, junto da equipa do POC, tentar saber o ponto da situação. -----------------------------  

- Disse ser importante que os serviços fizessem um levantamento dos terrenos que, nos 

loteamentos, estão por construir e das condições em que estes se encontram, por forma a fazer-se 

uma base para consulta e notificação dos respetivos proprietários, para que procedam à sua 

limpeza, em caso de necessidade. Relativamente aos terrenos de propriedade Municipal, que não 

são lotes, disse dever-se sistematizar, também, essa informação para se poderem apresentar 

propostas para esses, que não são para venda. O senhor Presidente da Câmara disse concordar 

com a questão colocada, mas que iriam verificar a possibilidade de se efetuar este trabalho, ao 

nível dos recursos disponíveis, etc. Disse que na semana seguinte daria mais indicações sobre o 

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

- Sobre o projeto de reabilitação do skate parque, solicitou o ponto de situação. O senhor 

Presidente da Câmara disse que teriam que realizar uma reunião para aclaramento de algumas 

questões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reiterou o pedido efetuado pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, relativamente ao ponto de 

situação do arrendamento do Taskareia, no Molhe Leste.  ------------------------------------------------  

- Tendo por base o que foi dito pelo senhor Vereador Ângelo Marques, relativamente à 

regulamentação dos desportos de onda, disse continuar a achar que estas matérias cabiam num 

grupo de trabalho, bem como a sinalética das praias. Esclareceu que são matérias de grande 

interesse, do ponto de vista da imagem que se pode dar a quem nos visita e a quem está. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria desafiar a equipa interna ao nível da componente paisagista 

para pensarem no assunto de uma forma mais ampla e para o poderem concretizar. -----------------   

- Referiu as questões de trânsito, estacionamento e segurança, na Ilha do Baleal, sugerindo o 

aumento do número de lombas e que fosse avaliada a situação. O senhor Presidente da Câmara 

registou a nota dada pela senhora Vereadora Cristina Leitão da possibilidade de colocação de mais 

lombas, todavia julga ser uma questão de desrespeito pela sinalização existente. --------------------  

- Questionou se havia algum desenvolvimento relativamente à questão do cemitério de Ferrel. O 

senhor Presidente da Câmara disse que iria verificar com o senhor Vice-Presidente da Câmara 

se tem acompanhado o assunto com a Junta de Freguesia de Ferrel. ------------------------------------  

- Referiu, uma vez mais, a questão da criação de cartões-de-visita para os Vereadores. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria disponibilizar a todos os membros da Câmara Municipal um 

modelo, a servir como exemplo. ------------------------------------------------------------------------------  

 

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: -------------------------------------------------------------------------  
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para ampliação de piso recuado existente, 

para o prédio sito na Rua Marechal Gomes Freire de Andrade, n.º 33, em Peniche – Paulo Jorge 

de Oliveira Pereira: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 971/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de Paulo Jorge de Oliveira Pereira, em 12 de maio de 2016, sobre a viabilidade para 

ampliação de piso recuado existente, para o prédio sito na Rua Marechal Gomes Freire de 

Andrade, n.º 33, em Peniche, desde que sejam respeitadas as condições constantes na informação 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 20 de junho de 2016, ficando o 

projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» 

(Doc.504 DPGU R443/16) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Avenida 

do Mar, n.º 152, nos Casais do Baleal – Carlos de Melo Ribeiro: -------------------------------------  
Deliberação n.º 972/2016: Aprovar o projeto de arquitetura condicionado à reformulação do 

volume situado na cobertura do edifício, devendo o mesmo ser composto por dois corpos com 

dimensões mais reduzidas, de modo a proporcionar um equilíbrio formal adequado e mais 

integrado no conjunto e na sua envolvente, conforme dispõe o artigo 21.º do RMUE. Devem ser 

apresentadas as peças reformuladas, bem como os projetos das especialidades aplicáveis, nos 

termos do n.º 4 do art.º 20.º do DL 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação. (DPGU 

147/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de bloco habitacional, para o prédio sito 

na Avenida da Praia, na Consolação – Maria da Graça Alves Rafael: -------------------------------  
Deliberação n.º 973/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

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

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

para alteração e ampliação de bloco habitacional, para o prédio sito na Avenida da Praia, em 

Consolação, apresentado em nome de Maria da Graça Alves Rafael, no dia 18 de janeiro de 2015, 

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

21 de junho de 2016.» (Doc.505 DPGU 10/16) ------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação, na Travessa Belo Morais, Lote 12, nos Casais do Baleal - Beachside Properties 

Promoção Imobiliária Unipessoal, L.da: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 974/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 27.06.2016 * Livro 107 * Fl.478 

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

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

para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, a implantar no prédio 

urbano sito na Travessa Belo Morais, Lote 12, no lugar de Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, 

apresentado em nome de Beachside Properties Promoção Imobiliária Unipessoal, Lda., no dia 20 

de janeiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 

(DPGU), datado de 2016/06/20. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo 

de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» (Doc.506 DPGU 

12/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização de abertura de vão e acabamentos, na Rua Nossa 

Senhora da Guia, n.º 3, em Ferrel – Nuno & Noélia, L.da: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 975/2016: Manifestar a intenção de indeferir o pedido de legalização de abertura 

de um vão no alçado lateral esquerdo do edifício existente, ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do DL 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação, por criar uma dissonância na leitura do alçado 

referido e afetar manifestamente a estética do conjunto e da sua envolvente. (DPGU 15/16) -------  

 

6) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício de habitação, sito na Rua 

Pedro António Monteiro, n.º 22, 24 e 26 e Rua António Cervantes, n.º 56 e 58, em Peniche – 

Ana Filipa Marcelino Silva: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 976/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

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

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

para alteração e ampliação de edifício de habitação, sito na Rua Pedro António Monteiro, n.º 22, 

24 e 26 com a Rua António Cervantes, n.º 56 e 58, em Peniche, apresentado em nome de Ana 

Filipa Marcelino Silva, no dia 16 de março de 2016, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 20 de junho de 2016.» (Doc.507 DPGU 

47/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para legalização de ampliação de cozinha em moradia unifamiliar, 

na Rua da Esperança, n.º 10 B, Bairro dos Pescadores, em Peniche – Lucília Maria Paulino 

Cordeiro Mulcahy: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 977/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

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

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

para legalização de ampliação de moradia e colocação de vedação sobre os muros existentes, sita 

na Rua da Esperança, n.º 10 B, no Bairros dos Pescadores, em Peniche, apresentado em nome de 

Lucília Maria Paulino Cordeiro Mulcahy, em 29 de março de 2016, nas condições do parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 21 de junho de 2016.» 

(Doc.508 DPGU 52/16) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia unifamiliar e 

churrasqueira, na Travessa das Padarias, n.º 4, Serra d’El-Rei – Sousa Madeira & Irmãos, L.da: 
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Deliberação n.º 978/2016: Manifestar a intenção de indeferir o pedido de demolição e construção 

de moradia unifamiliar, ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do DL 555/99, de 16 de dezembro, com a 

sua atual redação, por apresentar uma opção formal que não se integra nas características 

tradicionais da banda edificada no arruamento, e por afetar, manifestamente, a estética da conjunto 

envolvente, devido principalmente à forma prevista para a cobertura e para a varanda do novo 

edifício. (DPGU 62/16) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Abertura de concurso público para a empreitada de execução das infraestruturas do 

loteamento da unidade de execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 979/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«- No uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, com as devidas adaptações, aprovem os projetos de execução da obra, 

apresentados em anexo. 

- No uso da competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de julho, com as devidas adaptações, autorize a despesa para a realização da empreitada. 

- No uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos nos artigos 36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 67.º do 

Código dos Contratos Públicos:  

Decida pela abertura de concurso público, nas condições propostas no n.º 3.1 da presente 

informação. 

Aprove o caderno de encargos, o programa de concurso e as restantes peças do processo de 

concurso, apresentados em anexo; 

Designe o Júri do procedimento que, conforme previsto no artigo 67.º do CCP, deverá ser 

composto por número ímpar, com um número mínimo de três membros efetivos, entre os quais 

deverá ser designado um presidente, e dois suplentes: 

Membros efetivos: 

1.º membro efetivo (e presidente do Júri) Jorge Alberto Bombas Amador 

2.º membro efetivo José Ribeiro Gonçalves 

3.º membro efetivo Florinda Monteiro 

Membros suplentes: 

1.º membro suplente Francisco silva 

2.º membro suplente José Coelho 

Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, conforme permite o n.º 2 do artigo 

69.º do CCP: 

Prestar esclarecimentos aos interessados, quando solicitados; 

Proceder a retificações pontuais às peças do procedimento e à identificação e introdução de erros 

e omissões identificados pelos interessados na fase própria, desde que uns e outros não alterem o 

preço base ou as condições fundamentais do projeto. 

Prorrogar o prazo de entrega das propostas, quando tal derive de obrigação legal, nos termos 

previstos no CCP.» (Doc.509 210.A/OM) ------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

10) Sinalização vertical na Rua D. Geraldo, em Geraldes – Pelouro do Trânsito: ----------------  
Deliberação n.º 980/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 
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datada de 22 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 21º, 24º e 62º do Regulamento 

de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, 

na sua atual redação, na Rua do Geraldo - Geraldes. Propõe-se à Câmara Municipal apreciação 

e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.510 

NIPG 10122/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Travessa da Árvore e 

na Rua da Alegria, em Serra d’El-Rei, requerida por José Luís Machado Ramos – Pelouro das 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 981/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 22 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação). Propõe-se à Câmara Municipal apreciação para certificar em conformidade com o 

auto de vistoria.» (Doc.511 NIPG 10123/16) ---------------------------------------------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

12) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 982/2016: A Câmara Municipal deliberou aprovar uma orientação, no sentido de 

comparticipar nas despesas decorrentes que possam vir a resultar da não atribuição dos abrigos 

dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016. --------------------------------------------------   

 

PROTOCOLOS: 

 

13) Submissão da candidatura Centro Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro Portugal 2020: 
Deliberação n.º 983/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«O Município de Peniche pretende construir um novo Centro Escolar em Atouguia da Baleia 

recorrendo aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, através de candidatura a 

apresentar ao Programa Centro 2020. 

A referida operação encontra-se prevista no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial 

(PDCT) do Oeste, assinado em 31 de agosto de 2015, entre o Programa Centro 2020 e a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). 

Considerando que, com a publicação do Aviso de Concurso N.º CENTRO-73-2016-01, de 5 de 

fevereiro de 2016, passou a ser possível formalizar a apresentação da referida candidatura, 

propõe-se que a Ex.ma Câmara aprove a sua submissão, com base no formulário de candidatura 

que se anexa, que prevê um Investimento Total de 3 058 765,70 euros, com um cofinanciamento 

FEDER previsto de 1 832 530,21 euros, (cerca de 60%), resultantes da aplicação dos Valores 

Máximos de Referência definidos no Aviso de Concurso.» (Doc.512 NIPG 10163/16) --------------  

 

14) Candidatura ao Programa de Ocupação de Tempos Livres – Pelouro da Solidariedade 

Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 984/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 
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anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de 22 de 

junho de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, em que autorizei o Município a candidatar-se ao Programa de Ocupação de Tempos 

Livres (Programa OTL) – Instituto Português do Desporto, I.P.» (Doc.513 NIPG 10179/16) -----  

 

15) Modelo de gestão e controlo de visitação e capacidade de carga humana da Reserva Natural 

das Berlengas – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas: -----------------------------  
Deliberação n.º 985/2016: A Câmara Municipal deliberou informar o ICNF de que não tem 

condições para se pronunciar sobre a sua proposta de portaria, que só foi recebida a 17 de junho 

de 2016, e que, por questões de tempo, não é possível a sua aplicabilidade na presente época. 

(NIPG 9837/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

16) Hasta pública para atribuição de dois espaços para venda de produtos hortícolas e/ou 

frutas, na Consolação – Pelouro dos Mercados e Feiras: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 986/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que existem dois espaços de venda municipal na Consolação vagos, para venda 

de produtos hortícolas. 

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

33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove as condições para o lançamento de 

uma hasta pública para atribuição dos dois espaços para venda de produtos hortícolas no espaço 

de venda municipal na Consolação, nas seguintes condições: 

1. Período de funcionamento: desde o dia de atribuição até ao dia 15 de setembro de 2016. 

2. Taxa: Nos termos do artigo 48-A.º da Tabela de Preços, anexa ao Regulamento de Taxas, 

Tarifas e Preços do Município de Peniche, o valor a pagar é de 120,00€ por banca por mês. 

3. Objeto da venda: produtos hortícolas e/ou frutas. 

4. Regras gerais: Todas as demais regras são as constantes da legislação em vigor. 

5. Procedimento de atribuição: 

a. O procedimento de atribuição é a hasta pública – carta fechada; 

b. O valor base de arrematação é de 30,00€; 

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. Morada e contato do proponente; 

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

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

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

dia 1 de julho de 2016, sexta-feira. 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 4 de julho de 2016, segunda-feira, pelas 10h00, 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho, é aberto ao público e é presidido pelo Presidente da 
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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 espaço é atribuído a quem apresentar a maior proposta para arrematação; 

i. No caso de se verificar um empate no valor das propostas para arrematação 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 atribuição é da competência da Câmara Municipal, com base no relatório do ato público; 

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

decisão de atribuição, sob pena da atribuição do espaço ficar sem efeito, neste caso será atribuído 

ao proponente classificado imediatamente a seguir; 

m. Após a atribuição do espaço, o titular passa a pagar mensalmente a taxa prevista no artigo 

48-A.º da Tabela de Preços, anexa ao Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município de 

Peniche, no valor de 120,00 € por banca por mês. As restantes regras relativas ao pagamento são 

as constantes no Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços; 

n. O espaço não poderá ser transmitido, total ou parcialmente, sem prévia e expressa autorização 

da Câmara Municipal.» (Doc.514 NIPG 9628/16) --------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

17) Produção de videograma, relativo ao Museu da Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da 

Cultura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 987/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 63/2016 

do Sector de Cultura, datada de 20 de junho de 2016, sobre a produção externa de um videograma, 

no âmbito do processo de instalação do Museu da Renda de Bilros de Peniche e do investimento 

contemplado com a realização deste trabalho. O senhor Vereador Jorge Gonçalves declarou que 

tendo tomado conhecimento, hoje, da informação do técnico, a mesma não corresponde ao 

orçamento apresentado pela empresa. O senhor vereador Filipe Sales constatou que o Orçamento 

apresenta um valor diferente do considerado na alteração aos documentos previsionais, tendo 

ficado o senhor Presidente da Câmara de esclarecer. (NIPG 10124/16) --------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

18) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de massas betuminosas – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 988/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de junho 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 11 de abril, deliberou que se procedesse à abertura do 

procedimento para aquisição de massas betuminosas. 

Foram convidadas a apresentar propostas as empresas que celebraram contrato ao abrigo do 

acordo quadro n.º 1/2015 CC-Oeste. 

Apresentaram propostas as empresas: Construções Pragosa, S.A., Constradas – Estradas e 

Construção Civil, L.da e Submerci – Construções e Urbanizações, L.da. 

O júri, em 9 de maio de 2016, elaborou o relatório preliminar de análise e avaliação das 

propostas, onde, nomeadamente, propôs a ordenação das propostas para efeitos de adjudicação. 

A 19 de maio de 2016, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, sobre o teor e conclusões do relatório preliminar. 
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O concorrente Construções Pragosa, S.A. apresentou reclamação. 

Em 17 de junho de 2016, o júri, elaborou o relatório final, após parecer do Gabinete Jurídico e 

de Contencioso e decidiu manter o teor e conclusões do relatório preliminar. 

O n.º 4 do artigo 148.º do CCP define que cabe ao órgão competente para a tomada de decisão, 

a Câmara Municipal, decidir sobre as propostas contidas no relatório final, que se resume a: 

1. Ordenação das propostas: 

1.1 Lote 1 – Desgaste Basáltico AC14 surf 

Classificação Concorrentes 
Pontuação 

Final 

1.º 
Submerci – Construção e Urbanizações, L.da 

– com transporte 
10,00 

2.º Construções Pragosa, S.A. – Sem transporte 9,84 

3.º 
Constradas – Estradas e Construção Civil, 

S.A. – sem transporte 
9,78 

4.º 
Submerci – Construção e Urbanizações, L.da 

– sem transporte 
9,62 

5.º 
Constradas – Estradas e Construção Civil, 

S.A. – com transporte 
9,42 

6.º Construções Pragosa, S.A. – com transporte 8,97 

1.2 – Lote 2 – Mistura betuminosa densa (Binder) AC20 

Classificação Concorrentes 
Pontuação 

Final 

1.º Construções Pragosa, S.A. – Sem transporte 10,00 

2.º 
Submerci – Construção e Urbanizações, L.da 

– com transporte 
9,58 

3.º 
Constradas – Estradas e Construção Civil, 

S.A. – sem transporte 
9,49 

4.º 
Submerci – Construção e Urbanizações, L.da 

– sem transporte 
9,14 

5.º 
Constradas – Estradas e Construção Civil, 

S.A. – com transporte 
9,06 

6.º Construções Pragosa, S.A. – com transporte 8,92 

2. Adjudicação 

2.1 – Ao concorrente Submerci – Construção e Urbanizações, L.da, o Lote 1 – Desgaste basáltico 

AC14 surf – com transporte, pelo preço contratual de 92.975,00 €, (noventa eacrescido de Iva à 

taxa legal em vigor. 

2.1 - Ao concorrente Construções Pragosa, S.A, o Lote 2 – Mistura betuminosa densa (Binder) 

AC20 – sem transporte, pelo preço contratual de 121.201,50 € (cento e vinte e um mil duzentos e 

um euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

E nos termos do artigo 98.º do CCP cabe, ainda, à Câmara Municipal: 

3. Aprovação das minutas dos contratos. 

Anexa-se as minutas dos contratos a celebrar com as empresas Submerci – Construção e 

urbanizações, L.da e Construções Pragosa, S.A., que devem ser aprovadas em simultâneo com a 

decisão de adjudicação, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CCP.» (Doc.515 NIPG 4341/16) --  

 

19) Renovação da subscrição do jornal A Voz dos Reformados – Pelouro do Associativismo: --  
Deliberação n.º 989/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 20 de junho 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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«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, efetue a subscrição da assinatura 

anual do jornal “A Voz dos Reformados” por um valor anual de 50,00 euros.» (Doc.516 NIPG 

7394/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------  
Deliberação n.º 990/2016: Deliberado, por maioria, com 2 votos a favor, dos membros da Câmara 

Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e quatro abstenções, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente 

da Câmara, datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

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

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 22 

de junho de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, em que aprovei alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 

(modificação n.º 14), conforme os documentos em anexo.» (Doc.517 NIPG 10221/16) -------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 

21) Contratação de empréstimo para financiamento da construção do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 991/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de junho 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 22 de 

junho 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 autorizar o 

procedimento de consulta para a contratação de empréstimo para Construção do Centro Escolar 

de Atouguia da Baleia, nas seguintes condições: Montante do empréstimo: até 820.000,00 euros; 

Natureza: Longo Prazo; Prazo: 15 anos; Período de carência de capital: 2 anos; Vencimento de 

juros: semestrais, com a Euribor a 6 meses; Instituições Financeiras a consultar: Caixa Geral de 

Depósitos; Novo Banco; Caixa de Crédito Agrícola; Banco Português de Investimento; 

Millennium BCP; Banco Santander Totta, S.A.; Montepio Geral; Banco Popular Portugal, S.A.; 

Banco Bic Português, S.A.; Critérios de adjudicação: unicamente o do preço mais baixo – 

Spread.» (Doc.518 NIPG 10224/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

22) Contratação de empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas para um 

loteamento municipal em Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: -----------------------------  
Deliberação n.º 992/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de junho 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 22 de 

junho 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 autorizar o 

procedimento de consulta para a contratação de empréstimo para obras de infraestruturas para 

um Loteamento Municipal em Atouguia da Baleia, nas seguintes condições: Montante do 
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empréstimo: até 675.000,00 euros; Natureza: Longo Prazo; Prazo: 15 anos; Período de carência 

de capital: 1 ano; Vencimento de juros: semestrais, com a Euribor a 6 meses; Instituições 

Financeiras a consultar: Caixa Geral de Depósitos; Novo Banco; Caixa de Crédito Agrícola; 

Banco Português de Investimento; Millennium BCP; Banco Santander Totta, S.A.; Montepio 

Geral; Banco Popular Portugal, S.A.; Banco Bic Português, S.A.; Critérios de adjudicação: 

unicamente o do preço mais baixo – Spread.» (Doc.519 NIPG 10222/16) ----------------------------  

 

TOPONÍMIA: 

 

23) Constituição da Comissão Municipal de Toponímia: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 993/2016: Deliberado, por maioria, com 2 votos a favor, dos membros da Câmara 

Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e três abstenções, dos membros da Câmara 

Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, aprovar a proposta do 

senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 22 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de 

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

«Considerando que nos termos do artigo 33º n.º 1 al. ss) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é 

competência da Câmara Municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades 

e das povoações. 

Considerando a deliberação da Câmara Municipal, n.º 956/2016, de 20 de junho de 2016, e o 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, proponho que seja constituída a 

Comissão Municipal de Toponímia, para vigorar até ao final do presente mandato, e que seja 

constituída por mim, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara Municipal, que 

presidirei, pela Dra. Tânia Isabel Santos Neves, Técnica Superior de Apoio ao DAF e Sr. Pedro 

Luís Gomes Ferreira, Assistente Técnico de Apoio ao DAF.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.520 NIPG 

10226/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

24) Promoção da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, em placar colocado junto 

à Escola Secundária de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------  
Deliberação n.º 994/2016: O pedido de colocação de um placar, junto à Escola Secundária de 

Peniche, para promoção da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, foi retirado da 

ordem do dia. (NIPG 1194/16) --------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

25) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra do Imaculado Coração de Maria, 

e de arraial ao ar livre, na localidade do Casal Moinho, requerido pela Associação Desportiva 

Recreativa de Casal Moinho, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: -----  
Deliberação n.º 995/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Associação Desportiva Recreativa de Casal Moinho, por 

requerimento, datado de 1 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 13 de junho de 2016, proponho que se 

autorize a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º 

do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização da Festa Anual com baile, no 

recinto anexo à sede da Associação, sito no Largo da Associação, nos dias de 15 a 18 de julho de 
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2016, autorização prévia para lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º 

do DL 124/06, de 28 de junho e autorização para realização de Procissão Religiosa, no dia 17 de 

julho de 2016, entre as 16:00 e as 17:00 horas, 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 Associação Desportiva Recreativa de Casal 

Moinho, do pagamento das respetivas taxas.» (Doc.521 NIPG 8863/16) ------------------------------  

 

26) Concessão de autorização para prestação de serviços de restauração e bebidas, em unidades 

móveis, por Ana Cristina Andrade, Joaquim Jorge Dias e Álvaro Jorge Ferreira, no dia 16 de 

julho, por ocasião do Carnaval de Verão – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------  
Deliberação n.º 996/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de junho 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 pelos Senhores Ana Cristina A. C. Andrade, Joaquim Jorge Dias e 

Álvaro Jorge Ferreira, por requerimentos, datados de 04.01.2016, 29.03.2016 e 31.03.2016, 

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

Municipais, datada de 20 de junho de 2016, e a data comemorativa em questão, proponho que, 

nos termos do disposto no n.ºs 1 e 2 do Art.º 60.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação 

do Espaço Público, sejam deferidos os pedidos apresentados.» (Doc.522 NIPG10015/16) --------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

27) Pagamento de subsídio mensal, no âmbito do protocolo de colaboração, celebrado entre o 

Município de Peniche e a ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche, para 

promoção do desenvolvimento local – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 997/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o e-mail de 20 de junho de 2016 da Adepe – Associação para o Desenvolvimento 

de Peniche, e registado sob o n.º 10139 (NIPG 1360/16), a 22 de junho, no qual a requerente vem 

reiterar a difícil situação financeira em que se encontra, e solicitar o adiantamento de mais seis 

meses do subsídio previsto no protocolo celebrado em 25 de agosto de 2010, para promoção do 

desenvolvimento local; 

Considerando que a Câmara Municipal, atendendo à situação apresentada, em sua reunião de 03 

de fevereiro, já deliberou (Deliberação nº205/2016) efetuar um adiantamento no valor de 7500,00 

euros, referente a 6 meses (fevereiro a julho); 

Considerando a informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, de 22 de 

junho de 2016; 

Proponho, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que se efetue o pagamento, de imediato, do subsídio referente a mais 6 meses, agosto a 

dezembro de 2016 e janeiro de 2017, no valor de 7 500,00 euros.» Deliberado, ainda, convidar a 

Adepe – Associação para o Desenvolvimento de Peniche a estar presente na reunião de câmara a 

realizar-se no dia 11 de julho de 2016. (Doc.523 NIPG 1360/16) ---------------------------------------  

 

28) Atribuição de apoio ao Projeto ISN/AMOROK – Pelouro das Atividades Económicas: -----  
Deliberação n.º 998/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 
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anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil em que é expresso que a 

Capitania do Porto de Peniche solicita, à semelhança dos anos anteriores, apoio por parte do 

Município de Peniche, com o combustível do veículo afeto ao projeto ISN/AMOROK – 

patrulhamento de zonas de costa sem nadadores salvadores.  

Os custos para o Município são os respeitantes à compra de 120 litros de gasóleo, correspondente 

ao valor por litro à data de 21 de junho de 2016, com um total de 150,48€. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na r) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o fornecimento do combustível à 

Autoridade Marítima – Capitania do Porto de Peniche.» (Doc.524 NIPG 10128/16) ---------------  

 

29) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval de Verão – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 999/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 22 de junho 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, conceda um subsídio, no valor 

de 4 000,00 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, enquanto 

coorganizador do Carnaval de Verão, destinado a criar condições para a participação dos grupos 

no desfile, nas condições da informação n.º 15/2016, datada de 21 de junho de 2016.» (Doc.525 

NIPG 10164/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Atribuição de apoio às associações do concelho, para investimento – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1000/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 21 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Na sequência dos pedidos submetidos na fase de candidaturas referentes ao procedimento para 

Apoio ao Investimento, no âmbito do Apoio Municipal às Associações Locais, para as tipologias 

de apoio à Realização de Obras e de apoio à Aquisição de Equipamentos, as comissões nomeadas 

para o efeito, procederam à avaliação das candidaturas. Da análise efetuada, cada comissão 

elaborou um relatório de análise (em anexo) com a data de 14 de junho. 

No total, foram efetuadas 10 candidaturas por 10 associações locais, todas as candidaturas 

reúnem a documentação necessária. 

Tendo por base a análise das candidaturas efetuada pelas respetivas Comissões de Avaliação, 

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 do Procedimento de 

Candidaturas ao Apoio Municipal às Associações do Concelho para o Investimento, aprove a 

presente proposta para a concessão de apoios: 

1. Apoio à Realização de Obras  

1 Associação Cultural Desportiva Casais Mestre Mendo ------------------------------ 6 100,80 € 

2 Associação de Educação Física Cultural e Recreativa Penichense ----------------- 5 648,93 € 

3 Atlético Clube de Geraldes ------------------------------------------------------------------ 448,70 € 

4 Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche ------------------------------------------- 150,23 € 

5 Clube Stella Maris de Peniche ------------------------------------------------------------ 2 799,85 € 

6 Serrana - Associação Desportiva Cultural e Recreativa ------------------------------ 4 322,10 € 

7 União Desportiva Cultural de São Bernardino ---------------------------------------- 2 466,70 € 
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8 União Recreativa Desportiva e Cultural do Paço ------------------------------------- 4 725,07 € 

Total --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 662,37 € 

2. Apoio à Aquisição de Equipamentos  

1 Berlengas Bike Team ------------------------------------------------------------------------- 307,98 € 

2 Clube de Ténis de Peniche ------------------------------------------------------------------- 228,99 € 

Total  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 536,97 €» 

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

deste assunto. (Doc.526 NIPG 10173/16) -------------------------------------------------------------------  

 

31) Atribuição de subsídio para realização das obras de recuperação do Moinho de Vento do 

Garavanha, sito na Rua de Santa Ana, em Peniche – Pelouro das Finanças: ----------------------  
Deliberação n.º 1001/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando o Protocolo para a cedência do Moinho de Vento do Garavanha, sito na Rua de 

santana, em Peniche, e sua envolvente, assinado a 7 de agosto de 2006, em anexo, e de acordo 

com o n.º3 da cláusula 5.º do referido protocolo, proponho que a Câmara Municipal, no uso das 

competências prevista na aliena o) do n.º 1 do artigo 33.º da do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, atribua um subsídio à Cercipeniche, Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados de Peniche, no valor de 10.822,27€.» (Doc.527 NIPG 10183/16) ----------  

 

32) Atribuição de patrocínio à empresa Rapsódia Final, L.da, no âmbito da coleção Mar 

Portuguez – Conservas de Chef e do filme Mar Portuguez – Pelouro das Atividades Económicas: 
Deliberação n.º 1002/2016: O pedido de atribuição de patrocínio à empresa Rapsódia Final, L.da, 

no âmbito da coleção Mar Portuguez – Conservas de Chef e do filme Mar Portuguez, foi retirado 

da ordem do dia. (NIPG 10185/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

33) Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para aquisição de 

instrumentos musicais para os Arrufeiros de Atouguia – Pelouro das Finanças: ------------------  
Deliberação n.º 1003/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia solicitou apoio financeiro 

para a aquisição de instrumentos musicais para desenvolvimento da atividade que o núcleo dos 

“Arrufeiros de Atouguia” tem vindo a desenvolver junto da comunidade escolar, concelhia e 

mesmo representando o Agrupamento de Escolas de Atouguia noutros concelhos limítrofes. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências prevista na aliena u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua um apoio financeiro no 

valor de 500,00€ ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para a aquisição de 

instrumentos musicais.» (Doc.528 NIPG 10190/16) -------------------------------------------------------  

 

34) 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 1004/2016: Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, e quatro votos a favor, dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata e pelo Partido Socialista, reprovar a proposta apresentada verbalmente, pelo 

senhor Presidente da Câmara, para atribuir à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 

1902 de Atouguia da Baleia, um apoio no valor de 5 000,00 euros, para a realização da festa em 
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honra de Nossa Senhora da Assunção, em Atouguia da Baleia, e aprovar, por maioria, com quatro 

votos a favor, dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, e dois 

votos contra, dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a contraproposta 

apresentada verbalmente, pelo senhor Vereador Filipe Sales, de atribuir à Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, um apoio no valor de 10 000,00 euros, 

para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Assunção, em Atouguia da Baleia. ------  

O senhor Vereador Filipe Sales apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------  

«A Direção da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, 

tendo tomado conhecimento dos apoios concedidos à Festa em honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem de 2016 (no valor de €15.000) e à Festa de Ferrel de 2016 (no valor de €10.000), solicitou 

à Câmara Municipal de Peniche um apoio para a Festa de Verão de Atouguia da Baleia de 2016, 

em valor idêntico ao atribuído à Festa de Ferrel.  

O Executivo da CDU propôs que se atribuísse à Festa de Verão de Atouguia da Baleia de 2016 

apenas €5.000, sem concretizar o critério que utilizava para atribuir metade do valor 

relativamente ao que propusera para a Festa de Ferrel.  

Sendo verdade que a Festa honra de Nossa Senhora da Boa Viagem é a festa da sede de concelho 

e que a organização fez este ano um assinalável esforço para dar um salto qualitativo; e que a 

Festa de Ferrel é uma referência do Verão do nosso concelho e da região, pela afluência de muitas 

pessoas de fora e pelo dinamismo que a organização conseguiu imprimir; importa referir que a 

Festa de Atouguia da Baleia é uma grande festa popular do concelho de Peniche, na sede da 

maior freguesia rural, atraindo, igualmente, pessoas do nosso concelho. 

A Direção da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, aduz dois argumentos 

fortes para que lhes seja atribuído um apoio financeiro: 1) a alteração forçada de datas em 

resultado para evitar a coincidência com a Festa de Ferrel, que alterou este ano a sua duração 

tradicional; 2) o aumento do investimento ao nível da qualidade das bandas que atuam em 

“camião-palco”. 

Ora, não existindo um critério objetivo que norteie a atribuição destes apoios desde o início do 

processo, e tendo o Executivo da CDU recusado assumir um argumento válido e concreto para 

sustentar a atribuição de apenas metade do valor, os Vereadores do PSD entendem que não é 

admissível que se discrimine negativamente a Festa de Atouguia da Baleia.  

Como tal, os Vereadores Filipe de Matos Sales e Cristina Leitão propõem que o apoio a atribuir 

à Festa de Verão de Atouguia da Baleia de 2016 seja, excecionalmente, o valor de €10.000.  

Propõem ainda que, sem a habitual ligeireza que caracteriza o Executivo da CDU, se faça uma 

discussão séria e aprofundada sobre os apoios, para que sejam concedidos de forma justa, 

equitativa e fundamentada, tendo em conta as disponibilidades da Câmara Municipal os 

interesses dos nossos Munícipes, devendo ser estabelecidos critérios rigorosos e objetivos.» -----  

 

35) Atribuição de apoio ao Grupo Desportivo de Peniche, para a realização do 1.º Torneio 

Portugal Internacional Cup – Pelouro das finanças: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1005/2016: O pedido de atribuição de apoio ao Grupo Desportivo de Peniche, 

para a realização do 1.º Torneio Portugal Internacional Cup, foi retirado da ordem do dia. ---------  

 

DIVERSOS: 

 

36) Comparticipação dos compromissos assumidos e não pagos da ADRO - Agência de 

Desenvolvimento Regional do Oeste – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 1006/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de junho 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 deliberação do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste – OesteCIM, de 12 de maio de 2016, em anexo, a qual pretende que os Municípios que 

integram a OesteCIM assumam equitativamente a quota parte dos compromissos assumidos e não 

pagos da Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste – ADRO, no valor total de 34 000,00€, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 2833,33€ à OesteCIM, a pagar em 

prestações mensais e sucessivas com início em julho e término em dezembro de 2016, a qual por 

sua vez transferirá para a ADRO.» (Doc.529 NIPG 10195/16) -----------------------------------------  

 

37) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1007/2016: O processo relativo ao ruído dos sinos da igreja de São Pedro de 

Peniche foi retirado da ordem do dia, tendo sido solicitado ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, a junção do correio eletrónico enviado pelo senhor Padre Diogo. ------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1008/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos 

termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

11 de julho 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. --------------------------------------------------  

 


