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ATA N.º 37/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2016 

 

Aos onze dias do mês de julho 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, Pedro Miguel Carvalho 

Maldonado Freitas, 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) Proposta de localização de painéis publicitários, em Peniche e Baleal – Divisão 

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

 ------------------- 2) Projeto para a construção de um parque de estacionamento para autocaravanas, 

na Avenida do Golfe, no Casal Moinho – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; ----------  

 ------------------- 3) Aquisição de imóveis, sitos na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia – 

Freguesia de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de obras e 

alteração/ampliação de moradia, sita na Rua do Ouro, n.º 17, em Atouguia da Baleia – João Pedro 

Santos Chagas;----- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de um 

estabelecimento hoteleiro, nos Casais do Baleal – José Veríssimo Leitão Pereira; -------------------  

 ------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia 

unifamiliar, piscina e muros de vedação, para o prédio sito em “Fetais”, Atouguia da Baleia – 

Paulo Jorge Vaz Barão; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE) – Octávio Dias 

Sequeira;------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) Arrendamento de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste – Pelouro das 

Finanças;------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Hasta pública para atribuição de dois espaços para venda de produtos hortícolas 

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

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

 ------------------- 10) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Arquiteto 

Paulino Montez, em Peniche, requerida por Maria Eugénia de Oliveira Nunes Bilhau – Pelouro 

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

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

Brandão, em Peniche, requerida por Manuel Inácio de Oliveira Carneiro – Pelouro das Obras 

Municipais;------------ ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua 

Afonso de Albuquerque, em Peniche, requerida por Imoal Fundo Especial de Investimento 

Imobiliário Fechado – Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Sinalização vertical na Urbanização da Papôa, Rua Luís Correia Peixoto, Rua 
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da Papôa e na Travessa do Filtro, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ----------------------------------  

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

 ------------------- 14) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação promocional, na 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – EDP Comercial S.A.; -----------------------------------  

 ------------------- 15) Ocupação de espaço público para a realização de uma campanha de 

angariação de fundos, na Avenida do Mar, em Peniche – PRAVI – Projeto de Apoio a Vítimas 

Indefesas;---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, no Porto de Areia 

Sul, em Peniche, para apoio a uma unidade móvel de prestação de serviços de restauração e bebidas 

de carater não sedentário – João Pedro Trindade Ramos; -------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Ocupação de espaço público com equipamentos, em Ferrel, por ocasião da 

Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia – Freguesia de Ferrel; --------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais 

de Peniche;--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro 

de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche; -----------------------------------------------  

 ------------------- 20) Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para 

a realização de estágio curricular, de Joana Rocha, no Curso Vocacional de Cozinha; --------------  

 ------------------- 21) Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para 

a realização de estágio curricular, de Sara Santos, no Curso Vocacional de Cozinha; ---------------  

 ------------------- 22) Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para 

a realização de estágio curricular, de Ronaldo Almeida, no Curso Vocacional de Cozinha; --------  

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

 ------------------- 23) Relatório de atividades do projeto GPS – Gestão de Proximidade para a 

Sustentabilidade – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes 

ao mês de junho de 2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a junho de 2016, e fundos disponíveis 

referentes a junho e julho de 2016 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 27) Licenciamento de festa religiosa com procissão e de arraial ao ar livre, na 

localidade de São Bernardino, requerido pela União Desportiva Cultural de São Bernardino, com 

isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Licenciamento do II Passeio Equestre, requerido pela Associação Cultural, 

Recreativa e Desportiva Reinaldense, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; 

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

 ------------------- 29) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Cultural dos Bôlhos, no 

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

da festa anual, em honra de Santo António – Pelouro do Associativismo; -----------------------------  

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

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do 13.º 

Torneio de Futsal – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------------------------  
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 ------------------- 31) Atribuição de apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, referente à colaboração em eventos organizados pelo Município – Pelouro 

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

 ------------------- 32) Atribuição de apoio para a concretização de um projeto de voluntariado 

missionário internacional de curta duração, entre Portugal e a Guiné-Bissau, denominado Coração 

na Guiné-Bissau – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Transferência de verbas para as freguesias, na sequência do Recenseamento 

Eleitoral de 2016 – Pelouro das Finanças. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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. ---  

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

de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, durante toda a 

reunião, 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 a oito da ordem do dia. ------------------------------------------------------------  

Estiveram ainda presentes os senhores Rogério Cação, Hélia Gavino, Ana Cavaco, Mónica 

Chalabardo, Fernando Marques e Ana Cláudia, em representação da Adepe – Associação para o 

Desenvolvimento de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Ângelo Miguel 

Ferreira Marques e a senhora Sandra Cristina Machado Matos, cidadã que se seguia na respetiva 

lista, comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala o cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Pedro Miguel Carvalho Maldonado 

Freitas, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado 

pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, 

datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e 

legitimidade do referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos 

termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 34 e 35/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 20 e 27 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 

 

No início do período de antes da ordem do dia, o senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos 

representantes da Adepe – Associação para o Desenvolvimento de Peniche que deram a conhecer 

à Câmara Municipal o ponto de situação da atividade e da tesouraria da referida associação. ------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou a Federação Portuguesa de Futebol e a Federação Portuguesa de Atletismo pelas vitórias 

alcançadas pelos seus atletas no dia 10 de julho de 2016. O senhor Presidente da Câmara disse 

que irá fazer chegar às federações as felicitações da Câmara Municipal de Peniche.-----------------  

- Solicitou o ponto de situação do processo da proposta de portaria sobre a gestão da ilha da 

Berlenga. O senhor Presidente da Câmara informou que se reuniu com o senhor Ministro do 

Ambiente e com o senhor Secretário de Estado, que desconheciam a proposta de portaria que 

estava a ser elaborada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e informaram 

que o processo irá sofrer alterações. --------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que, no sábado passado, até às dez horas, faltou a energia elétrica no Mercado Municipal 

cinco vezes, porque a instalação elétrica não está preparada para o número de equipamentos que 

tem de fornecer. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que irá solicitar à Divisão de Energia 

e Ambiente que verifique o que se passa. -------------------------------------------------------------------  

- Disse que tem ouvido alguns comentários desfavoráveis sobre o condicionamento do trânsito na 

zona do Campo da República, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que tem 

conhecimento do problema e que o senhor Vice-Presidente da Câmara está a tentar que a 

organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem minimize todos os problemas 

existentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou que compromissos existiram entre o Município e a Paróquia de Peniche, relativamente 

à casa mortuária, nomeadamente se se procuraram soluções alternativas face a possíveis erros de 

concessão do equipamento. Referiu que a casa mortuária do Município teve um custo elevado, 

mas tem tido uma utilização muito reduzida. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o 

programa do projeto da casa mortuária de Peniche foi desenvolvido entre a Câmara Municipal, a 

Junta de Freguesia de Conceição e as Paróquias da Cidade de Peniche, representadas, 

respetivamente, por ele próprio, o senhor Raul Santos e os senhores Padre Pedro Silva e João 

Augusto Barradas. O senhor Presidente da Câmara disse que já se referiu ao assunto na 

Assembleia Municipal e que o problema deve ser resolvido localmente, mas, caso seja necessário, 

admite fazer alguma diligência superior. O senhor Vereador Jorge Gonçalves solicitou que seja 

agendada uma reunião para se discutir esta temática. O senhor Vereador Filipe Sales disse que o 

problema levantado pelo Pároco é a falta de condições para a celebração religiosa das exéquias na 

casa mortuária, pelo que foram criadas condições na igreja de Santa Ana, mas a paróquia não 

proíbe que o velório seja efetuado na casa mortuária do Município. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que o espaço para as celebrações religiosas não era obrigatoriamente destinado a 

todas as celebrações, porque o que se pretendia era resolver o problema de não haver condições 

para os velórios. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que se o problema é a falta de 

dimensão e de condições do espaço para a celebração religiosa das exéquias, o Município pode 

arranjar uma solução para esse problema. O senhor Vereador Filipe Sales disse que deve ser 

agendada uma reunião entre a Câmara Municipal e o Pároco de Peniche. -----------------------------  

- Perguntou se o Município está em condições de lançar algum concurso no âmbito do PEDU que 

possa beneficiar da majoração de dez por cento concedida pelo Governo da República aos 

investimentos antecipados para 2016. O senhor Presidente da Câmara disse que tudo fará para 

apresentar o máximo de investimentos possível, nomeadamente a reabilitação do edifício da antiga 

central elétrica. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse que uma parte da iluminação pública no Parque Urbano de Peniche há semanas que não 

funciona. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que irá solicitar à Divisão de Energia e 

Ambiente que verifique o que se passa. ---------------------------------------------------------------------  
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- Lembrou que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia solicitou apoio financeiro ao Município 

para a aquisição de um terreno, destinado às instalações de um armazém para apoio aos serviços 

operacionais da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o Jornal de Negócios noticiou um financiamento de dez milhões de euros para o projeto 

da energia das ondas, havendo referência à instalação de um mecanismo de demonstração em 

Peniche, e perguntou se, destes dez milhões de euros, há algum retorno para o concelho de Peniche, 

uma vez que o Município, desde o ano de 2007, tem apoiado o projeto. O senhor Presidente da 

Câmara disse que se trata da continuação do projeto e que uma das empresas que pode beneficiar 

deste investimento é a Estaleiros Navais de Peniche, S.A. -----------------------------------------------  

- Informou que irá solicitar a suspensão do seu mandato, por motivos de maternidade. O senhor 

Presidente da Câmara, em nome de toda a Câmara Municipal, desejou felicidades à senhora 

Vereadora Cristina Leitão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Proposta de localização de painéis publicitários, em Peniche e Baleal – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1053/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta deliberou 

voltar a apreciá-la em próxima reunião, devendo os serviços aclararem a propriedade dos locais 

propostos e iniciarem a preparação de um processo para a concessão de espaços públicos para a 

instalação de placares publicitários através de um procedimento de hasta pública. -------------------  

 

2) Projeto para a construção de um parque de estacionamento para autocaravanas, na Avenida 

do Golfe, no Casal Moinho – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ----------------------  
Deliberação n.º 1054/2016: Deliberado concordar com a proposta e solicitar à Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia e à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho o seu parecer 

sobre o projeto para a construção de um parque de estacionamento para autocaravanas, na Avenida 

do Golfe, no Casal Moinho, em terreno propriedade do Município de Peniche. ----------------------  

 

3) Aquisição de imóveis, sitos na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia – Freguesia de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1055/2016: Deliberado que os serviços do Município preparem o processo para 

a aquisição do serviço de avaliação dos imóveis, sitos na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da 

Baleia, que a Freguesia de Atouguia da Baleia pretende que o Município adquira para alargamento 

da referida artéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de obras e 

alteração/ampliação de moradia, sita na Rua do Ouro, n.º 17, em Atouguia da Baleia – João 

Pedro Santos Chagas: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1056/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 
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Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

apresentado em nome de João Pedro Santos Chagas, no dia 15 de fevereiro de 2016, sobre a 

viabilidade para legalização de obras e alteração/ampliação de moradia, sita na Rua do Ouro, 

n.º 17, no lugar e freguesia de Atouguia da Baleia, pelos motivos constantes no parecer da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 4 de julho de 2016.» (Doc.566 DPGU 

R127/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de um estabelecimento 

hoteleiro, nos Casais do Baleal – José Veríssimo Leitão Pereira: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1057/2016: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta referente a um pedido 

de informação prévia sobre a viabilidade para construção de um estabelecimento hoteleiro, nos 

Casais do Baleal, apresentado por José Veríssimo Leitão Pereira. (DPGU R309/16) ----------------  

 

6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia unifamiliar, 

piscina e muros de vedação, para o prédio sito em “Fetais”, Atouguia da Baleia – Paulo Jorge 

Vaz Barão: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1058/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho 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 Vaz Barão, em 17 de maio de 2016, sobre a viabilidade de construção 

de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, para o prédio sito em “Fetais”, em Atouguia 

da Baleia, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de junho de 2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de 

licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.567 DPGU R461/16) -------------------  

 

7) Pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE) – Octávio Dias Sequeira: ----------  
Deliberação n.º 1059/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Aprovar e deferir o pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), no dia 6 de junho 

de 2016, em nome de Octávio Dias Sequeira, para conclusão da obra relativa à 

alteração/ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Travessa do Desembargador, 

n.º 10, em Peniche, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 4 de julho de 2016.» (Doc.568 DPGU 71/14) --------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

8) Arrendamento de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste – Pelouro das Finanças: --  
Deliberação n.º 1060/2016: Deliberado solicitar à Agência Portuguesa do Ambiente e à Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo que emitam o seu parecer 

sobre o estudo prévio para remodelação de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste. --------  

 

9) 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 1061/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 
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datada de 5 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Na sequência da deliberação n.º 986/2016, tomada na reunião da Câmara Municipal de 27 de 

junho de 2016, decorreu, no dia 5 de junho, o ato público do procedimento de hasta pública- carta 

fechada para atribuição dos dois espaços para venda de produtos hortícolas e/ou frutas no espaço 

de venda municipal na Consolação. 

O ato público foi conduzido pela Comissão, nomeada para o efeito, e do que se passou foi lavrado 

o relatório que se anexa. 

Assim, com base no relatório do ato público, no uso da competência prevista na alínea g) 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 

Municipal atribua 1 espaço de venda de produtos hortícolas e/ou frutas no espaço de venda 

municipal na Consolação a Davide dos Santos Alves, com o valor de arrematação de 180,00€. 

O segundo espaço de venda de produtos hortícolas e/ou frutas no espaço de venda municipal na 

Consolação ficou deserto.» (Doc.569 NIPG 10682/16) ---------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

10) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Arquiteto Paulino Montez, 

em Peniche, requerida por Maria Eugénia de Oliveira Nunes Bilhau – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1062/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

Edificação), propõe-se à Câmara Municipal apreciação e autorização para a emissão do 

aditamento à certidão de propriedade horizontal.» (Doc.570 NIPG 11062/16) ----------------------  

 

11) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua Raul Brandão, em 

Peniche, requerida por Manuel Inácio de Oliveira Carneiro – Pelouro das Obras Municipais:  
Deliberação n.º 1063/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de julho 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.571 NIPG 11058/16) ---------------------------------------------------------------  

 

12) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua Afonso de 

Albuquerque, em Peniche, requerida por Imoal Fundo Especial de Investimento Imobiliário 

Fechado – Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1064/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de julho 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.572 NIPG 11053/16) ---------------------------------------------------------------  

 

13) Sinalização vertical na Urbanização da Papôa, Rua Luís Correia Peixoto, Rua da Papôa e 

na Travessa do Filtro, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1065/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 
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datada de 6 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 21.º, 24.º, 27.º, 34.º e 60.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, na Urbanização da Papôa - Rua Luís Correia Peixoto, Rua da 

Papôa e Travessa do Filtro, Peniche, propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva 

homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.573 NIPG 

8839/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

14) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação promocional, na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche – EDP Comercial S.A.: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1066/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de julho 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 empresa EDP Comercial, S.A., por requerimento, datado de 29 de 

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

Municipais, datada de 04 de julho de 2016, proponho que se ratifique o meu despacho de 

04.07.2016, que, autorizou a emissão de uma licença para ocupação da via pública, com uma 

área prevista de 12,00 m2,  para instalação de um atrelado/casa, para realização de ação 

promocional de venda de Energia Elétrica EDP, nos termos do artigo 84.º do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, entre os dias 05 e 09 de julho de 2016, das 10,00 

às 19,00 horas, na Praça Jacob R. Pereira, nesta cidade.» (Doc.574 NIPG 10614/16) -------------  

 

15) Ocupação de espaço público para a realização de uma campanha de angariação de fundos, 

na Avenida do Mar, em Peniche – PRAVI – Projeto de Apoio a Vítimas Indefesas: --------------  
Deliberação n.º 1067/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho 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 PRAVI – Projeto de Apoio a Vítimas Indefesas, por requerimento, 

datado de 23 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 30 de junho de 2016, proponho que se autorize a 

solicitada ocupação do espaço público, nos termos dos artigos 22.º e 84.º do Regulamento de 

Publicidade e Ocupação do Espaço Público, para a realização da solicitada ação, na Av. do Mar, 

nesta cidade, nos dias 1 a 15 de agosto; 8 e 9 de outubro e 19 e 20 de novembro 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 PRAVI do pagamento de taxas pelo licenciamento 

solicitado.» (Doc.575 NIPG 10184/16) ----------------------------------------------------------------------  

 

16) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, no Porto de Areia Sul, em Peniche, 

para apoio a uma unidade móvel de prestação de serviços de restauração e bebidas de carater 

não sedentário – João Pedro Trindade Ramos: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1068/2016: O pedido de ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, 

no Porto de Areia Sul, em Peniche, para apoio a uma unidade móvel de prestação de serviços de 

restauração e bebidas de carater não sedentário, apresentado por João Pedro Trindade Ramos, foi 

retirado da ordem do dia. (NIPG 9380/16) ------------------------------------------------------------------  
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17) Ocupação de espaço público com equipamentos, em Ferrel, por ocasião da Festa em Honra 

de Nossa Senhora da Guia – Freguesia de Ferrel: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1069/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao solicitado pela Junta de Freguesia de Ferrel, por requerimento, datado de 01 de 

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

Municipais, datada de 07 de julho de 2016, proponho que sejam alteradas as datas autorizadas 

para ocupação da via pública com o referido evento, passando de 5 a 13 de agosto de 2016, para 

1 a 20 de agosto de 2016, para que, para além da calendarização já aprovada, fiquem 

devidamente autorizadas as datas previstas para a montagem e desmontagem dos equipamentos 

envolvidos no evento.» (Doc.576 NIPG 9567/16) ----------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

18) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: -  
Deliberação n.º 1070/2016: Deliberado apreciar a proposta de protocolo de parceria a celebrar 

com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche na próxima reunião da Câmara Municipal. 

(NIPG 10630/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e 

Defesa do Património da Região de Peniche: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1071/2016: Deliberado apreciar a proposta de protocolo de colaboração a celebrar 

com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche 

na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10630/16) --------------------------------------------  

 

20) Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para a realização 

de estágio curricular, de Joana Rocha, no Curso Vocacional de Cozinha: --------------------------  
Deliberação n.º 1072/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 5 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao meu Despacho de 20.06.2016, 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, proponho que a Câmara 

Municipal ratifique o meu despacho que autorizou a celebração do protocolo entre o Município 

de Peniche e o Agrupamento D. Luís de Ataíde que tem por objeto a realização do estágio 

curricular – Curso Vocacional de Cozinha de JOANA ROCHA.» (Doc.577 NIPG 11186/16) -----  

 

21) Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para a realização 

de estágio curricular, de Sara Santos, no Curso Vocacional de Cozinha: ---------------------------  
Deliberação n.º 1073/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 5 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao meu Despacho de 20.06.2016, 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, proponho que a Câmara 

Municipal ratifique o meu despacho que autorizou a celebração do protocolo entre o Município 

de Peniche e o Agrupamento D. Luís de Ataíde que tem por objeto a realização do estágio 

curricular – Curso Vocacional de Cozinha de SARA ISABEL SANTOS.» (Doc.578 NIPG 

11186/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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22) Protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para a realização 

de estágio curricular, de Ronaldo Almeida, no Curso Vocacional de Cozinha: --------------------  
Deliberação n.º 1074/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 5 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao meu Despacho de 20.06.2016, 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, proponho que a Câmara 

Municipal ratifique o meu despacho que autorizou a celebração do protocolo entre o Município 

de Peniche e o Agrupamento D. Luís de Ataíde que tem por objeto a realização do estágio 

curricular – Curso Vocacional de Cozinha de RONALDO ALMEIDA.» (Doc.579 NIPG 11186/16) 

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

23) Relatório de atividades do projeto GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade – 

Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1075/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório de atividades 

do projeto GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade, referente ao ano de 2015. (NIPG 

11031/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

24) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de 

junho de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1076/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos 

trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de 

emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de junho de 2016. -------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

25) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a junho de 2016, e fundos disponíveis referentes a junho 

e julho de 2016 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1077/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos mapas de controlo 

orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, 

referentes a junho de 2016, e fundos disponíveis referentes a junho e julho de 2016. (NIPG 

11033/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

26) Aquisição de gás a granel e em garrafa – Pelouro das Finanças: -------------------------------  
Deliberação n.º 1078/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho 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 Secção de Aprovisionamento, de 7 de julho de 2016, em anexo, 

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

33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos do n.º 4 do artigo 148.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP) e para efeitos do artigo 98.º do CCP: 
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1 – Aprove todas as propostas contidas no relatório final, em anexo; 

2 – Adjudique: 

a. Lote 1 – gás propano a granel, a proposta apresentada pela empresa OZ Energia Gás, S.A. 

pelo valor global de 94.890,00 € (noventa e quatro mil e oitocentos e noventa euros) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor; 

b. Lote 2 – garrafa de gás de 45 Kg, a proposta apresentada pela empresa Lubrifuel- 

Combustíveis e Lubrificantes, Lda. pelo valor global de 48.552,00 € (quarenta e oito mil e 

quinhentos e cinquenta e dois euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

c. Lotes 3 e 4 – garrafa de gás de 13 Kg e 11 Kg, da proposta apresentada pela empresa Petróleo 

de Portugal - Petrogal, S.A. pelo valor global de 2.557,50 € (dois mil quinhentos e cinquentas e 

sete euros e cinquenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

3 – Aprove: 

a. A minuta do contrato a celebrar com a empresa OZ Energia Gás, Lda., para o Lote 1; 

b. A minuta do contrato a celebrar com a empresa Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, Lda., 

para o Lote 2; 

c. A minuta do contrato a celebrar com a empresa petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., para 

os lotes 3 e 4.» (Doc.580 NIPG 8515/16) -------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

27) Licenciamento de festa religiosa com procissão e de arraial ao ar livre, na localidade de 

São Bernardino, requerido pela União Desportiva Cultural de São Bernardino, com isenção de 

taxas – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1079/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho 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 União Desportiva Cultural São Bernardino, por requerimento, 

datado de 20 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 30 de julho 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 19 a 22 de agosto de 2016, e 

Autorização para realização de Procissão Religiosa, no dia 21 de agosto de 2016, entre as 17:00 

e as 18:00 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.581 NIPG 10016/16) ----------------------------  

 

28) Licenciamento do II Passeio Equestre, requerido pela Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva Reinaldense, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: -----------  
Deliberação n.º 1080/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho 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 Cultural Recreativa Desportiva Reinaldense, por 

requerimento, registado nestes serviços a 5 de julho de 2016, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 5 de julho de 2016, 

proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 7 de julho de 2016, que autorizou a 

emissão de um Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos 
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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 a cavalo denominado “2.º 

Passeio Equestre”, nas localidades rurais do Concelho de Peniche, no dia 10 de julho 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 Associação Cultural Recreativa Desportiva 

Reinaldense, do pagamento de taxas pelo licenciamento do Passeio Equestre denominado “2.º 

Passeio Equestre”, nas localidades rurais do Concelho de Peniche, no dia 10 de julho de 2016.» 

(Doc.582 NIPG 10965/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

29) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Cultural dos Bôlhos, no âmbito de uma 

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

anual, em honra de Santo António – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1081/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 5 de julho 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 Cultural dos Bôlhos, o apoio logístico para o Festa Anual Santo António, no âmbito 

de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-

se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.583 NIPG 

9608/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Atribuição de apoio ao Atlético Clube de Geraldes, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do 13.º Torneio de 

Futsal – Pelouro do Associativismo: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1082/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho 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 Atlético Clube 

Geraldes, o apoio financeiro no valor de 95,00€ para o 13.º Torneio de Futsal, no âmbito de uma 

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

está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.584 NIPG 

11086/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

31) Atribuição de apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, referente à colaboração em eventos organizados pelo Município – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1083/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho 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 Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 

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, conceda à referida entidade um 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 11.07.2016 * Livro 107 * Fl.525 

subsídio extraordinário, no valor de 2363,50 euros, referente à colaboração nos eventos 

organizados pelo Município “Dia do Pescador”, “Triatlo” e “Corrida das Fogueiras”.» 

(Doc.585 NIPG 10426/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Atribuição de apoio para a concretização de um projeto de voluntariado missionário 

internacional de curta duração, entre Portugal e a Guiné-Bissau, denominado Coração na 

Guiné-Bissau – Pelouro da Solidariedade Social: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1084/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho 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 à Escola Secundária de 

Peniche, o apoio logístico solicitado e o apoio financeiro no valor de 500,00€, no âmbito do 

pedido efetuado para a realização do projeto de voluntariado missionário internacional de curta 

duração entre Portugal e Guiné-Bissau – “Coração na Guiné-Bissau”.» (Doc.586 NIPG 

11087/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

33) Transferência de verbas para as freguesias, na sequência do Recenseamento Eleitoral de 

2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1085/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando as transferências efetuadas pelo Ministério da Administração Interna e 

comunicadas por ofício n.º 7722/2016/DAE, de 29 de junho de 2016 e registado sob o n.º 10964, 

em 05 de julho de 2016 (NIPG 10937/16), e a informação da Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, de 06 de julho de 2016, proponho autorizar a transferência dos 

valores de 73,78, 45,91, 39,46 e 99,90 euros, para as freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, 

Serra d'El-Rei e Peniche respetivamente, correspondentes à repartição da verba recebida da 

Direção-Geral de Administração Interna, referente ao processo de recenseamento eleitoral de 

2016, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 162/79, de 30 de maio, no Decreto-Lei n.º 410-B/79, 

de 27 de setembro, e na Lei n.º 13/99, de 22 de março.» (Doc.587 NIPG 10937/16) ----------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1086/2016: 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 dezanove 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 
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18 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. ----------------------------------------  


