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ATA N.º 43/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 

 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António 

José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 

Vereadores, reuniu-se, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------- Período de intervenção dos membros da Câmara Municipal: --------------------------  

 ------------------- 1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal; -----------------------------------  

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

 ------------------- 2) Pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua Cândido Azevedo 

Melo em Peniche - Escola de Condução Nova de Peniche; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 3) Regulamento municipal de atribuição de prémios de mérito de 

empreendedorismo a jovens – Pelouro da Juventude; -----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 4) Protocolo para a realização de estágio curricular – Mestrado em Enfermagem, 

na área de especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária - Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e 

Saneamento – Pelouro Portugal 2020; -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

a julho e agosto de 2016 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------  

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

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

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Autorização excecional de funcionamento das Escolas Básicas de Ribafria e 

de Reinaldes, para o ano letivo 2016/2017 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares de 

Lisboa e Vale do Tejo; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 

– Pelouro da Juventude; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) Alienação de uma parcela de terreno, sita na Urbanização do Regato, em 

Ferrel – Rosa Maria Sousa Machado Oliveira; -------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Meios logísticos e custos, para a realização da II Prova de Águas Abertas 

“Peniche a Nadar 2016”, nos termos da deliberação n.º 1138/2016 de 25 de julho de 2016 - Pelouro 

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

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  
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 ------------------- 12) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia, requerido pela Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – 

Pelouro das Atividades Económicas;-------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de São Sebastião, 

e de arraial ao ar livre, no Lugar da Estrada, requerido pelo Sporting Clube da Estrada, com isenção 

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

 ------------------- 14) Parecer sobre a passagem do VII Encontro dos Ferrugentos do Vau, pelo 

concelho de Peniche, requerido pelo Município de Óbidos – Pelouro Atividades Económicas; ----  

 ------------------- 15) Parecer sobre a passagem do 6.º Passeio de Motos Antigas do Vimeiro, pelo 

concelho de Peniche, requerido pelo Município da Lourinhã – Pelouro Atividades Económicas; -  

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

 ------------------- 16) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – 

Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Simões da Silva Russo;- 

 ------------------- 20) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de 

competição – Clube Naval de Peniche; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902, pela utilização das suas instalações para lecionar Atividades de 

Enriquecimento Curricular, no ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação; ------------------------  

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

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

em Honra de São Sebastião - Pelouro do Associativismo;------ ------------------------------------------  

 ------------------- 23) Atribuição de apoio ao Núcleo de Árbitros de futebol Brandoa-Amadora para 

realização do 2.º estágio para árbitros de futebol “Carlos Sales” – Pelouro das Atividades 

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

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

de Cidadãos Inadaptados, CRL, para a realização das Jornadas de manutenção 2016 – Pelouro do 

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

 ------------------- 25) Atribuição de apoio ao Instituto Politécnico de Leiria, para desenvolvimento 

do projeto “A certificação do Turismo de Surf – aplicação ao Município de Peniche” – Pelouro 

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

 ------------------- 26) Atribuição de apoio para a realização do programa da RTP, denominado 

Praias Olímpicas – Pelouro das Atividades Económicas;  ------------------------------------------------   

 ------------------- 27) Atribuição de apoio ao Península de Peniche Surf Clube, para realização do 

evento denominado Peniche Skate Series 2016 Miniramp Sessions – Pelouro das Atividades 

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

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

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

2016;----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Desocupação de três abrigos dos pescadores, sitos na ilha da Berlenga.------- 

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

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

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete 
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de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

respetivamente, durante toda a reunião, e o senhor José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto dois da ordem do 

dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador André Sebastião da 

Silva Cardoso e as senhoras Sofia Cecílio Barradas e Sílvia Isabel Pereira Gomes, cidadãs que se 

seguiam 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 Vítor Miguel Silva 

Delgado Marques, do Partido Social Democrata, 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 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. ---------------------  

 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1287/2016: Neste ponto 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deixou um voto de felicitação às diversas organizações de festas do concelho, pelo trabalho 

desenvolvido, muito valorizador do ponto de vista cultural e recreativo. ------------------------------  

- Valorizou a atitude solidária que os Bombeiros Voluntários têm tido, nas diversas frentes. ------  

- Registou o facto do concelho de Peniche ter sido visitado por tanta gente, nesta época de verão, 

o que faz com que a responsabilidade de melhor receber e de ter melhores condições, aumente 

significativamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 29 de julho, participou numa reunião, no Ministério do Ensino Superior, Ciência e 

Inovação, em torno da criação do Centro de Conhecimento do Mar. -----------------------------------  

- No dia 29 de julho, participou numa reunião, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

organizada pela Comissão Nacional da UNESCO, onde estiveram presentes os representantes de 

cada uma das Reservas da Biosfera da UNESCO. ---------------------------------------------------------  

- Efetuou alguns destaques associados ao Dia do Município, designadamente, a nova lancha do 

ISN, a assinatura do protocolo para a recuperação da embarcação salva-vidas, a abertura da praia 

do Porto da Areia Norte para uso balnear canino e a presença do senhor Secretário de Estado da 

Defesa, na procissão do Mar. ----------------------------------------------------------------------------------  

-Distinguiu a Procissão do Mar, pela forma como foi organizada e participada. ----------------------  

- No dia 8 de agosto, participou nas várias iniciativas associadas ao Dia do Município. ------------   
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- Nos dias 17 e 18 de agosto, esteve presente na receção da Caravela Vera Cruz, felicitando a 

Aporvela, proprietária da caravela. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de agosto, participou nas comemorações do aniversário da Associação Mão Amiga. -  

- Referiu a Corrida da Praia Norte, uma organização do Município de Peniche muito bem sucedida, 

que se realizou no dia 21 de agosto, na praia com o mesmo nome. -------------------------------------  

- No dia 22 de agosto, reuniu-se com o senhor Ministro do Ambiente, para preparação das 

comemorações do 35.º aniversário da constituição da Reserva Natural das Berlengas e para a 

assinatura do protocolo de constituição da Rede das Reservas da Biosfera da UNESCO. -----------    

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 15 a 22 de agosto do 

corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- No Torneio de Futebol de Praia promovido pelo Centro de Atividades Recreativas e 

Melhoramentos de Casais do Júlio; 

- Nas atividades inseridas nas comemorações do 43º Aniversário do Sporting Clube de Vila 

Maria;  
- No VI Festival de Folclore do Concelho de Peniche. Este festival contou com a participação dos 

ranchos folclóricos do Concelho de Peniche que, como habitual, enalteceram a cultura popular 

do nosso território de modo exímio; 

No acompanhamento às diversas intervenções municipais, designadamente: Construção do novo 

Polidesportivo da Escola da Prageira, intervenções nos vários estabelecimentos de rede de 

escolas do concelho e da Rede viária do sul do concelho. Dar conta de que está concluído novo 

parque infantil na Aroeira, Consolação; 

- Na reunião sobre a antecipação das Necessidades Formativas, na OESTE CIM; 

- Na XVII Corrida e Caminhada da Praia Norte. Um evento que elogia a atividade física e 

desportiva num contexto singular – a praia da Gamboa – e que integra o calendário de eventos 

fixos da Câmara Municipal de Peniche; 

- Nas iniciativas inseridas no programa da Festa em honra de S. Bernardino; 

- Na Festa em honra de Nª Sra da Piedade, em Serra D' El-Rei;  

- No Almoço Solidário - um novo projeto solidário em movimento, realizado em Atouguia da 

Baleia. Um voto de apreço às muitas pessoas que participaram nesta iniciativa.» 

Votos de Felicitação  

Telma Santos - Victória Kaminskaya 

Desde a 1. Edição dos Jogos Olímpicos em Atenas, Grécia (1896) que, o movimento Olímpico em 

todo o mundo conheceu uma evolução notável, com a sua tradicional bandeira composta por 5 

anéis entrelaçados que representam a união dos 5 continentes e o encontro dos atletas de todo o 

mundo. Dos princípios fundamentais do Olimpismo, é de sublinhar a filosofia de vida, aliando o 

desporto à cultura e educação. O Olimpismo é criador de um estilo de vida fundado no prazer do 

esforço, no valor do exemplo e do respeito pelos princípios éticos. É neste quadro de princípios 

que revejo a importância da participação das atletas deste concelho, Telma Santos e Vitória 

Kaminskaya nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. A participação destas atletas é motivo de orgulho 

e é o reconhecimento do trabalho ao serviço do desporto, que subscrevo na qualidade de 

responsável do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Peniche. 

Obrigado Telma Santos. Obrigado Vitória Kaminskaya. 

https://www.facebook.com/telma.santos.14203
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Guilherme Fonseca 

Portugal Vice-campeão do Mundo de Surf nos ISA World Surfing Games. O Guilherme Fonseca 

teve uma prestação brilhante e deu um contributo fundamental à Seleção. 

Rancho Folclórico de Geraldes 

Voto de felicitação ao Rancho Folclórico de Geraldes, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da 

recolha de elementos etnográficos que caracterizam a cultura do nosso concelho e pela sua 

divulgação em contexto nacional: Desfile do traje tradicional português, em Santo Tirso. 

Fernando José 

 

Muitas centenas de pessoas participaram na Festa em homenagem a Fernando José. Os atletas, 

dirigentes e familiares da então formação da “Serrana” deram um abraço de Solidariedade ao 

Mister Fernando José. Uma homenagem singela que reforçou a importância dos valores do 

Desporto e da Amizade. Uma palavra de apreço ao ex-treinador dos jovens da “Serrana”. -------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se a todas as felicitações que foram referenciadas relativamente às festas de todo o 

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

- Salientou o número de pessoas que têm visitado e permanecido no concelho e a forma como se 

tem respondido a tudo isso. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou o Festival Música de Cá e os concertos para os dias do encerramento, chamando à 

atenção para o facto destes terem de se realizar no Fórum da Parreirinha, uma vez que o Largo da 

Ribeira estaria ocupado por uma outra iniciativa. ----------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se a todas as festividades e congratulações efetuadas às comissões e organizações das 

festas que se realizaram em todo o concelho, com especial incidência àquelas que a Câmara 

Municipal participou com esforço financeiro e logístico. -------------------------------------------------  

- Associou-se ao sucesso que as várias iniciativas culturais e desportivas tiveram. -------------------  

- Salientou o facto de ter havido, neste verão, em particular, uma grande adesão ao concelho de 

Peniche, a nível turístico. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para a questão da capacidade de carga humana e da recolha de resíduos sólidos 

urbanos, despoletada por esta afluência ao concelho de Peniche, relembrando que, o senhor Vice-

Presidente da Câmara havia dito que, apesar de todos os constrangimentos, tinha corrido tudo bem. 

Disse que o nível de exigência tem que ser superior, uma vez que, ainda são visíveis e relatadas 

algumas situações desconfortáveis. O senhor Vice-Presidente da Câmara justificou a situação 

com a falta de recursos humanos nos Serviços de Higiene e Limpeza, por terem emigrado e terem 

sido retirados aos serviços, por força da Troika e com a afluência de gente à cidade, aumentando 

desta forma a produção de lixo. Disse terem sido tomadas medidas adicionais, neste verão, que 

passaram por um aumento de investimento relativamente à recolha do lixo, com a aquisição de 

dois aspiradores e com o procedimento, que se encontra em curso, de aquisição das ilhas ecológicas 

e o aumento do número de lavagem dos contentores, para quatro. Enalteceu o esforço que tem sido 

feito pelos Serviços de Higiene e Limpeza e de Espaços Verdes, no que toca aos infestantes, uma 

vez que, pelo não funcionamento da Administração Central o problema poderia ser muito mais 

https://www.facebook.com/events/660783567431823/?ref=22&action_history=null&source=22
https://www.facebook.com/guifonsecasurf/
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grave. Disse julgar que o Município não deve ser responsabilizado por uma situação que não criou. 

Referiu a necessidade de se insistir na questão da sensibilização e que teriam que pensar, no âmbito 

das Grandes Opções do Plano, adquirir ou em prestação de serviços, um equipamento para levar 

o lixo, que julga que iria solucionar o problema. -----------------------------------------------------------  

- Referiu o Projeto LED, manifestando o seu contentamento pelo facto de se ter tomado a decisão 

de chamar à Câmara Municipal este projeto, e não exclusivamente, à Comunidade Intermunicipal. 

- Sugeriu a realização de uma reunião com a presença da Associação Arméria, na medida em que 

tomou conhecimento de que, não sendo contra a situação da criação de uma praia para uso balnear 

canino, têm uma opinião muito concreta e algumas propostas de melhoria relativamente àquela 

situação. O senhor Presidente da Câmara disse discordar, em absoluto, com a posição da 

Associação Arméria, porque em circunstância alguma, estão em causa valores naturais. Esclareceu 

que, com os avisos colocados na praia, a recolha de resíduos efetuada e a vigilância adicional e 

regular da Autoridade Marítima, foi valorizada a própria praia. Deu conta de que haveria um 

momento para se fazer a avaliação conjunta, com a Autoridade Marítima, deste projeto piloto e 

dos seus impactos e que reuniriam com a Arméria, no quadro do balanço do mesmo. ---------------  

- Salientou o facto de muitas das situações com os parques infantis terem sido resolvidas ou 

estarem em vias de resolução. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Congratulou o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia pelo projeto intitulado Projeto 

Europeu de Parcerias Estratégicas Erasmus +, que teve o seu culminar com uma conferência 

internacional no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian intitulada Educação na Era 

Digital: Análise de Boas Práticas, que contou com mais de 1200 participantes. Sinalizou como 

uma falha institucional grande, o facto de não se ter verificado a presença de qualquer 

representante da Câmara Municipal de Peniche, neste evento, facto mencionado na carta aberta da 

Professora Ana Batalha. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que, em circunstância 

alguma, houve qualquer tipo de discriminação de representação do Município, e muito menos 

nesta situação em concreto. Disse não considerar correta, do ponto de vista de lealdade 

institucional, a forma como foi manifestado o descontentamento, sem que tenha havido 

oportunidade de ninguém se pronunciar. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que 

havia sido transmitido na reunião do Conselho Geral que, aquando da realização desse evento 

estaria presente nas iniciativas realizadas no âmbito da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, 

não podendo estar presente. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se a todas as felicitações expressas, designadamente às festas de Peniche, Ferrel e 

Atouguia da Baleia, atletas olímpicos e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. 

Chamou à atenção para o facto de não estar divulgada, num flyer do Turismo do Centro de Portugal 

do Oeste, a Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia, de Ferrel. O senhor Presidente da Câmara 

disse que iria verificar a situação e que não houve qualquer intenção discriminatória. --------------  

-  Solicitou o ponto de situação, relativamente à revisão do Plano Diretor Municipal. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria preparar, para ser presente a reunião de câmara, tudo aquilo 

que tem a ver com as questões dos instrumentos do ordenamento do território.  ----------------------   

- Alertou para a imagem de atratividade no concelho, com a proliferação das autocaravanas e para 

o facto de não haver confiança para investimentos, uma vez que não se fazem cumprir os 

regulamentos. O senhor Presidente da Câmara deu conta da pretensão de se fazer uma reunião 

de balanço, mesmo antes da época de verão terminar. ----------------------------------------------------  

- Disse ser conveniente que a matéria relativa aos acampamentos de etnia cigana fosse discutido 

em sede de Câmara Municipal, uma vez que se trata de um assunto de resolução complicada, em 

todos os domínios e também na habitação social. O senhor Presidente da Câmara disse que a 

situação está incluída, naquilo que são as necessidades que são transmitidas relativamente à 
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habitação social. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Questionou sobre o ponto de situação do estabelecimento comercial, sito no Molhe Leste, 

designado por Taskareia. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

deu conta de que foi solicitado parecer à CCDR e que esta, no dia 12 de agosto solicitou elementos 

complementares ao processo. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao plano de urbanização do Baleal e Ferrel. ----------  

- Chamou à atenção para a necessidade de se tomarem decisões relativamente aos protocolos da 

APAP e associação Patrimonium. O senhor Presidente da Câmara disse que seriam considerados 

na ordem do dia da próxima reunião de câmara. -----------------------------------------------------------  

- Relembrou as obras da segunda fase do Fosso das Muralhas, sugerindo que o senhor Presidente 

da Câmara desse à Câmara, uma perspetiva de planeamento para este projeto. O senhor Presidente 

da Câmara deu conta de, já haver um trabalho efetuado no âmbito da segunda fase do Fosso das 

Muralhas e que seria abordado no mesmo momento em que fosse abordada a questão da revisão 

do PDM e dos trabalhos que a equipa tem vindo a desenvolver.  ----------------------------------------  

- Relativamente às intervenções previstas para o Mercado Municipal, disse só terem existido 

intenções, mas nada de palpável, ao longo destes três últimos anos. ------------------------------------   

- Solicitou o ponto de situação relativamente às concessões da Prageira, questionando se existem 

condições desta situação ser ou não resolvida. O senhor Presidente da Câmara solicitou que se 

incluísse o assunto nas informações a prestar, na próxima reunião de câmara.  -----------------------  

- Sobre o parque de estacionamento público subterrâneo, localizado junto à Praça Professor 

António Alves Seara, em Peniche, perguntou se haviam condições para se efetuar a receção do 

parque e se já havia alguma reposta, por parte do condomínio, tendo solicitado que se efetuasse 

uma informação acerca desta matéria. -----------------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria que a questão da construção do edifício da RIP CURL fosse colocada de uma 

forma séria, na medida em que julga ter-se deixado construir um “monstro”, completamente 

desenquadrado, situação que o desagrada bastante. O senhor Presidente da Câmara disse recusar 

esta designação, na medida em que o projeto aprovado contemplava, desde início, a construção da 

torre. Disse julgar que, quando o edifício estiver concluído, representará um motivo de referência, 

quer do ponto de vista empresarial quer da atratividade.  -------------------------------------------------  

- Solicitou informação relativamente à utilização da Casa Mortuária nos meses de junho, julho e 

agosto e se já houve alguma tentativa de contacto com a paróquia para se conversar acerca desta 

matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Uma vez que a arrecadação da receita em espaço público é da competência da Câmara, e não 

existe qualquer protocolo relativamente ao estacionamento pago, disse julgar que a Câmara 

deveria conhecer em que condições essa arrecadação de receita está a ser efetuada. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou aos serviços para que se verificasse a deliberação existente 

relativa a este assunto para que fosse presente a reunião de câmara. ------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao edifício do São Pedro de Alcântara, sugerindo que 

a Câmara adquirisse mais espaços na envolvente deste edifício. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara e aos Serviços Administrativos para verificarem a 

situação. Disse que seria presente a reunião de câmara uma informação sobre o espaço associado 

ao Forte da Cabanas, inclusive sobre as questões de propriedade.---------------------------------------  

- Disse julgar que a Câmara deveria manifestar, junto da empresa gestora da propriedade existente 

junto ao Pelourinho, que a Câmara está atenta e que possui o direito legal de preferência. O senhor 

Presidente da Câmara deu conta de que já foram efetuadas as avaliações e que seriam presentes 

a reunião de câmara, para serem validadas e permitir, a partir daí desenvolver o processo negocial 

com os respetivos proprietários. ------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a situação problemática da limpeza urbana em Peniche, designadamente do ponto de 

vista dos terrenos. -----------------------------------------------------------------------------------------------       
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Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos já formulados pelos restantes Vereadores, dando especial destaque às 

felicitações às Organizações das Festas, sobretudo à questão da revitalização da Festa em Honra 

da Nossa Senhora da Boa Viagem, deixando uma palavra de reconhecimento a todos os que se 

empenharam para que a festa fosse possível. Felicitou também a Organização da Festa de Ferrel e 

de Atouguia da Baleia, sem prejuízo das outras, que também têm o seu mérito. ----------------------    

- Deixou uma palavra de reconhecimento aos Bombeiros Voluntários de Peniche que, este ano, 

têm sido requisitados, de forma sistemática, para operações de combate a incêndios florestais. 

Manifestou a sua solidariedade aos Municípios que foram assolados por este flagelo. --------------  

- Chamou à atenção para o problema da limpeza urbana da cidade, refletido por uma imagem da 

cidade, transmitida pela SIC notícias, aquando da notícia do sismo em Peniche. Referiu as várias 

vertentes da limpeza urbana que o preocupam, e que sistematicamente têm sido colocadas, 

nomeadamente, a limpeza das praias, a questão das ervas daninhas, a vegetação densa existente 

nos terrenos, focos de incêndio e de problemas de saúde pública, os modelos de recolha de resíduos 

sólidos urbanos, no centro histórico e na Avenida do Mar, entre outras. O senhor Presidente da 

Câmara disse julgar que a avaliação relativamente ao grau de limpeza deve ser feito ao nível de 

todo o território concelhio e, nesse contexto, Peniche é um concelho limpo. Referiu haver situações 

que se agudizam, particularmente na época de verão, todavia têm tentado encontrar soluções para 

estas situações, com a contratação de serviços e reforço dos meios. Deu conta dos 

constrangimentos que existem, ao nível do reforço dos meios, e que criariam condições para que 

a situação se invertesse. Manifestou a necessidade de se fazerem campanhas nas escolas de 

sensibilização para as questões dos resíduos. ---------------------------------------------------------------  

 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
 

2) Pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua Cândido Azevedo Melo, em Peniche 

- Escola de Condução Nova de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1288/2016: Considerando situações similares com empresas do mesmo ramo, 

deliberado concordar com a afetação de 3 lugares de estacionamento, devendo o Departamento de 

Obras Municipais apresentar proposta de sinalização horizontal e vertical para o local. Deliberado, 

ainda, informar a requerente que o Município pretende vir a criar condições para a cedência de 

espaços a título oneroso, o que só poderá fazer após revisão do respetivo Regulamento e da Tabela 

de Taxas, e a partir de 1 de janeiro de 2017. (NIPG 18908/15) ------------------------------------------  

 

Regulamentos municipais: 
 

3) Regulamento municipal de atribuição de prémios de mérito de empreendedorismo a jovens – 

Pelouro da Juventude: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1289/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar os regulamentos 

internos. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação n.º 150/2016 do 

gabinete Jurídico e do Contencioso, do DAF, de 5 de agosto de 2016, proponho que a Câmara 

Municipal delibere, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CPA e no âmbito da competência prevista 
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na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  

1. Dar início ao procedimento de elaboração do regulamento municipal de atribuição de 

prémios de mérito de empreendedorismo a jovens; 

2. Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração 

do regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara 

Municipal, identificando devidamente o requerente e o procedimento, no prazo de 10 dias 

úteis a contar da data da publicação do início do procedimento no site do Município de 

Peniche; 

3. Que se proceda à publicação no site do Município de Peniche do início do procedimento, 

nos moldes previsto no artigo 98.º do CPA; 

4. A criação de um grupo de trabalho composto pelos seguintes membros: 

- Clara Abrantes (CMP/CPCJ); 

- Célia Martins (Assembleia Municipal); 

- Dinis Querido (Juventudes Partidárias); 

- Ana Cavaco (ADEPE – Projeto 2520 Move-te). 

5. Que seja delegada a competência de direção do procedimento na senhora Vereadora 

Clara Abrantes.» O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação deste assunto. (Doc.687 NIPG 12141/16) --------------------------------  

Protocolos: 
 

4) Protocolo para a realização de estágio curricular – Mestrado em Enfermagem, na área de 

especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária - Escola Superior de Enfermagem de 

Lisboa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1290/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 9 de agosto 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 ESEL – Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e à 

informação dos Serviços de 25 de julho, proponho, 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, que a Camara 

Municipal aprove o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a ESEL em 

anexo, que tem por objeto a realização de um estágio curricular - Mestrado em Enfermagem – 

Área de Especialização em enfermagem de Saúde Comunitária.» O senhor Vereador Filipe Sales 

não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.688 NIPG 

11968/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e Saneamento – Pelouro 

Portugal 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1291/2016: Deliberado ratificar o texto das declarações efetuadas pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche e do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche, no âmbito da candidatura “Elaboração do 

Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e Saneamento, apresentada na sequência do 

aviso POSEUR-12-2015-16. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.689) -----------------------------------------  

 

Documentos previsionais: 
 

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

Grandes Opções do Plano, referentes a julho de 2016, e fundos disponíveis referentes a julho e 
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agosto de 2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1292/2016: 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 julho de 2016, e fundos disponíveis referentes a julho e agosto de 2016. (NIPG 

13101/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) 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 1293/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Técnica Superior, em substituição da DDAF, 89/2016, de 18 de 

agosto de 2016, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove uma alteração aos 

documentos previsionais, para o ano 2016 (modificação n.º 19), conforme consta dos documentos 

anexos à referida informação.» (Doc.690 NIPG 13388/16) ----------------------------------------------  

 

Educação: 
 

8) Autorização excecional de funcionamento das Escolas Básicas de Ribafria e de Reinaldes, 

para o ano letivo 2016/2017 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares de Lisboa e Vale 

do Tejo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1294/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da autorização excecional 

de funcionamento para o ano letivo 2016/2017, na valência do 1.º ciclo do ensino básico, emitida 

no âmbito do reordenamento da rede escolar, por despacho de Sua Excelência a Secretária de 

Estado Adjunta e da Educação, datado de 22 de julho de 2016, aos estabelecimentos do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, nomeadamente à Escola Básica n.º 2 de Ribafria 

e Escola Básica de Reinaldes. (NIPG 12927/16) -----------------------------------------------------------  

 

Eventos de iniciativa municipal: 
 

9) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 – Pelouro da 

Juventude: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1295/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 2 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação da técnica Marta Miguel, datada de 01/08/2016, que junto se anexa, 

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, aprove a abertura de procedimento para 

atribuição de Prémios de Mérito Desportivo – época desportiva de 2015/2016, nos seguintes 

termos:  

- Abertura das candidaturas para dia 01 de setembro com término no dia 30 de setembro;  

- Atribuição de 10 prémios, com o valor de 1000 euros cada um, de acordo com o orçamento 

definido para 2016; 

- Constituição de comissão de análise: António Mendonça (técnico do Pelouro do Desporto); 

Marta Miguel (técnica do Pelouro da Juventude); Pedro Barata (elemento do Conselho Municipal 

da Juventude).» O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.691 NIPG 13202/16) -----------------------------------------------------  
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Património municipal: 
 

10) Alienação de uma parcela de terreno, sita na Urbanização do Regato, em Ferrel – Rosa 

Maria Sousa Machado Oliveira:-----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1296/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o requerimento apresentado pela senhora Rosa Maria Sousa Machado Oliveira, 

em 10 de agosto de 2016, a solicitar a compra do lote n.º 7 da urbanização do regato, em Ferrel, 

propriedade do Município; 

Considerando também a necessidade de se resolver o problema das águas pluviais existentes no 

terreno contíguo a norte do referido lote que é propriedade da requerente; 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, manifeste a intenção de alienar à 

senhora Rosa Maria Sousa Machado Oliveira o lote n.º7 da urbanização do regato, em Ferrel, 

descrito na CRPP sob o n.º 1759, da Freguesia de Ferrel, e inscrito na matriz predial urbana da 

mesma Freguesia sob o artigo 3056, por valor e condições a definir em função da avaliação oficial 

do terreno.» O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.692 NIPG 13104/16) -----------------------------------------------------  

 

Relacionamento Institucional: 
 

11) Meios logísticos e custos, para a realização da II Prova de Águas Abertas “Peniche a Nadar 

2016”, nos termos da deliberação n.º 1138/2016 de 25 de julho de 2016 - Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1297/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos meios logísticos e 

custos, para a realização da II Prova de Águas Abertas “Peniche a Nadar 2016”, nos termos da 

deliberação n.º 1138/2016 de 25 de julho de 2016. (NIPG 13102/16) ----------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

12) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Assunção, 

e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia, requerido pela Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1298/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

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

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

«Atendendo ao solicitado pela Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 1902, de Atouguia da 

Baleia, por requerimento, registado nestes serviços a 27 de julho de 2016, considerando a 

informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 5 de agosto 

de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 8 de agosto de 2016, que 

autorizou a emissão de uma Licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 

15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para realização da Festa anual em honra 

de Nossa Senhora da Assunção, de 14 a 18.08.2016, em Atouguia da Baleia, Licença para 

Espetáculos de Divertimento ao Ar Livre, nos termos do artigo 41.º do Regulamento de Atividades 

Diversas do Município de Peniche em conjugação com o disposto no artigo 7.º do Decreto-

Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, Autorização para a ocupação de espaço público, nos 

termos do Art.º 84.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, Autorização 
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prévia para lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do DL 124/06, de 28 

de junho, Autorização para realização de Procissão Religiosa, nos termos do Art.º 7.º do Dec. 

Reg. N.º 2-A/05, de 24 de março, no dia 15.08.2016.  

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

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 1902, 

Atouguia da Baleia, do pagamento das respetivas taxas.» O senhor Vereador Filipe Sales não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.693 NIPG 12363/16)  

 

13) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de São Sebastião, e de arraial ao 

ar livre, no Lugar da Estrada, requerido pelo Sporting Clube da Estrada, com isenção de taxas 

– Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1299/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Sporting Clube da Estrada, por requerimento, registado nestes 

serviços no dia 20 de julho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 10 de agosto 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, na Avenida da 

Praia, junto à sede da Associação, em Lugar da Estrada, de 26 a 28 de agosto de 2016, Licença 

para Espetáculos de Divertimentos Públicos ao Ar Livre, para realização dos eventos musicais, 

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

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

março, 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 28 de 

agosto 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 o Sporting Clube da Estrada, do pagamento das 

respetivas taxas.» O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Filipe Sales não estiveram 

presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.694 NIPG 12012/16) -------  

 

14) Parecer sobre a passagem do VII Encontro dos Ferrugentos do Vau, pelo concelho de 

Peniche, requerido pelo Município de Óbidos – Pelouro Atividades Económicas: -----------------  
Deliberação n.º 1300/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 3 de agosto 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 Município de Óbidos, pelo ofício n.º 2708, datado de 25 de julho 

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

Municipais, datada de 03 de agosto de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado 

de 3 de agosto de 2016, que autorizou a emissão do parecer favorável da passagem do referido 

evento pela rede viária deste concelho, nomeadamente pela Freguesia de Serra d´El Rei, no dia 

7 de agosto de 2016, nos termos do Art.º 8.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março.» O senhor 

Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.695 NIPG 12229/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Parecer sobre a passagem do 6.º Passeio de Motos Antigas do Vimeiro, pelo concelho de 
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Peniche, requerido pelo Município da Lourinhã – Pelouro Atividades Económicas: -------------  
Deliberação n.º 1301/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 3 de agosto 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 Município de Lourinhã, por e-mail, datado de 20 de julho de 2016, 

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

datada de 03 de agosto de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 03 de 

agosto de 2016, que autorizou a emissão do parecer favorável da passagem do referido evento 

pela rede viária deste concelho, nomeadamente algumas localidades da Freguesia de Atouguia 

da Baleia, no dia 07 de agosto de 2016, nos termos do Art.º 8.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de 

março.» O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.696 NIPG 12035/16) -----------------------------------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

16) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1302/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 2 de agosto de 2016, para concessão de um subsídio, no valor de 7 361,96 euros (não 

inclui o pagamento das assinaturas de telefones no valor de 3 516,24 euros/ano), ao Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado ao pagamento de expediente e limpeza, para o ano 

letivo de 2016/2017, a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG 

12577/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de 

Escolas de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1303/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 2 de agosto de 2016, para concessão de um subsídio, no valor de 3 989,96 euros (inclui 

o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento de Escolas de Peniche, destinado ao 

pagamento de expediente e limpeza, para o ano letivo de 2016/2017, a pagar em três parcelas, nos 

meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG 12577/16) -----------------------------------------------------  

 

18) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de 

Escolas D. Luís de Ataíde: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1304/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 2 de agosto de 2016, para concessão de um subsídio, no valor de 6 730,88 euros (inclui 

o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

destinado ao pagamento de expediente e limpeza, para o ano letivo de 2016/2017, a pagar em três 

parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG 12577/16) -------------------------------------  

 

19) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Simões da Silva Russo:-----------------  
Deliberação n.º 1305/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 3 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 02 de agosto de 2016, que se anexa, 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos com a 

utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Ana Rita 

Simões da Silva Russo, residente em Atouguia da Baleia, a fim de poder frequentar o Ensino 
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Articulado de Música, na Escola 2,3/Secundária Josefa de Óbidos.» (Doc.697 NIPG 12978/16) -  

 

20) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de competição – 

Clube Naval de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1306/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

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

«No âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Peniche e o Clube 

Naval de Peniche, em 3 de setembro de 2007, o Município de Peniche tem, nos termos da alínea 

b) da cláusula 2.ª, a competência de atribuir um subsídio ao Clube Naval de Peniche para suporte 

das despesas da equipa de competição. 

O Clube Naval de Peniche apresentou despesas, efetuadas no 1.º semestre de 2016, com a equipa 

de natação de competição, no valor de 1.423,84 euros. 

Assim, 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 ao Clube Naval de 

Peniche um subsídio, no valor de 1.423,84 euros, para pagamento de despesas efetuadas com a 

equipa de natação de competição, relativas ao primeiro semestre de 2016.» (Doc.698 NIPG 

11474/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, 

pela utilização das suas instalações para lecionar Atividades de Enriquecimento Curricular, no 

ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1307/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

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

«Considerando o protocolo celebrado no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico entre o Município de Peniche e a Sociedade Filarmónica União 

1.ª de Dezembro de 1902 e o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e a informação do 

Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, em anexo, proponho que seja pago 1 260,00 € à 

Sociedade Filarmónica União 1.ª de Dezembro de 1902, pela utilização das suas instalações para 

lecionar Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2015/2016.» (Doc.699 NIPG 

12210/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

Honra de São Sebastião - Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1308/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 9 de agosto 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 5º e 51º 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Sporting Clube da 

Estrada, o apoio logístico para a Festa Anual de Agosto – São Sebastião, 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.700 NIPG 

12600/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

23) Atribuição de apoio ao Núcleo de Árbitros de futebol Brandoa-Amadora para realização do 

2.º estágio para árbitros de futebol “Carlos Sales” – Pelouro das Atividades Económicas: ------  
Deliberação n.º 1309/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 
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em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que o Núcleo de Árbitros de Futebol Brandoa-Amadora solicitou apoio logístico 

para a realização do 2.º estágio para árbitros de futebol “Carlos sales” e atendendo ao interesse 

e projeção da atividade para a promoção de Peniche, 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, apoie logisticamente a atividade promovida pelo Núcleo de árbitros de Futebol 

Brandoa-Amadora de acordo com o documento em anexo.» (Doc.701 NIPG 13160/16) -----------  

 

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

Inadaptados, CRL, para a realização das Jornadas de manutenção 2016 – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1310/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando que a Cercip, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, 

CRL solicitou apoio logístico para a realização das Jornadas de Manutenção 2016.  

Considerando que a atividade terá início no dia 26 de setembro de 2016. 

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, apoie logisticamente a atividade 

promovida pela Cercip, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, 

CRL.» (Doc.702 NIPG 11756/16) ----------------------------------------------------------------------------  

 

25) Atribuição de apoio ao Instituto Politécnico de Leiria, para desenvolvimento do projeto “A 

certificação do Turismo de Surf – aplicação ao Município de Peniche” – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1311/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de agosto 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 de Cooperação Técnica, Científica e Cultural entre a Escola Superior 

de Tecnologia do Mar e o Município de Peniche, de 06 de setembro de 2002, e o pedido de 

financiamento pelo Centro de Investigação Aplicada em Turismo (em anexo), pertencente ao 

Instituto Politécnico de Leiria (IPL), para o desenvolvimento do projeto “A certificação do 

Turismo de Surf – aplicação ao Município de Peniche ”.  

Atendendo ao interesse e projeção que o projeto “A Certificação do Turismo de Surf - aplicação 

ao Município de Peniche” terá para a promoção de Peniche. 

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 

3.500,00€ ao Instituto Politécnico de Leiria.» (Doc.703 NIPG 13338/16) ----------------------------  

 

26) Atribuição de apoio para a realização do programa da RTP, denominado Praias Olímpicas 

– Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1312/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o apoio solicitado pela RTP, no âmbito do programa que irá decorrer na praia 

do Baleal, no dia 03 de setembro de 2016, “Praias Olímpicas”. 

Atendendo ao elevado interesse e projeção que terá para a promoção de Peniche. 

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, apoie logisticamente o programa da 
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RTP “Praias Olímpicas”, a decorrer na praia do Baleal, no dia 3 de setembro de 2016. 

Apoio logístico a atribuir: 

 Tenda 10M/20M 

 50 Baias 

 18 Mesas de madeira 

 20 Bancos corridos 

 20 Cadeiras plásticas 

 Chapas de madeira para fazer biombos 

 Serviço de policiamento e segurança 

 Alojamento 

 Refeições.» (Doc.704 NIPG 13375/16) -------------------------------------------------------------  

 

27) Atribuição de apoio ao Península de Peniche Surf Clube, para realização do evento 

denominado Peniche Skate Series 2016 Miniramp Sessions – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1313/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de agosto 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 u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 18 

de agosto 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 autorizei o apoio logístico ao Península de Peniche Surf Club (PPSC) para 

a realização do evento “Peniche Skate Series 2016, Miniramp Sessions”.» (Doc.705 NIPG 

13376/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Abrigos dos pescadores da Berlenga: 
 

28) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 1314/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos senhores 

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

senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto 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 prestada pelos serviços do Município, informação conjunta Área de 

Apoio Técnico da DAF e Gabinete Jurídico e de Contencioso de 5 de agosto de 2016,  

Proponho que a Câmara Municipal delibere: 

1. Não dar provimento às reclamações apresentadas pelo Sr. Floriano Silva e pelo Sr. Emanuel 

Henriques, com os fundamentos explanados na informação conjunta da Área de Apoio Técnico 

da DAF e Gabinete Jurídico e de Contencioso, e do Parecer da Dra. Ana Cláudia Guedes;  

2. Não atribuir efeito suspensivo da decisão de aprovação da lista final de atribuição da Câmara 

Municipal, dado que não estão preenchidos os requisitos para que fosse determinada a suspensão 

da decisão, ou seja, o resultado final seria sempre a não suspensão.» (Doc.706 NIPG 13098/16)  

 

29) Desocupação de três abrigos dos pescadores, sitos na ilha da Berlenga: -----------------------  
Deliberação n.º 1315/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos senhores 

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

senhor Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que 
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se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação n.º 151/2016 do 

Gabinete Jurídico e de Contencioso, do DAF, de 05 de agosto de 2016,  

Proponho que a Câmara Municipal delibere: 

1. Aprovar a execução coerciva do ato administrativo tendente à entrega da coisa certa; 

2. Tomar a posse administrativa dos abrigos; 

3. Notificar os infratores de que se irá proceder à execução coerciva do ato administrativo, para 

entrega de coisa certa e notificar da decisão de posse administrativa dos abrigos, e da data e hora 

em que se irá proceder à mesma, para que este, querendo, possa estar presente e assinar o 

respetivo auto. 

4. Solicitar a colaboração da força pública para efetivar a posse administrativa dos abrigos; 

5. Efetuar a tomada de posse administrativa dos abrigos. 

6. Aquando da efetivação da posse administrativa, lavrar auto pormenorizado de descrição do 

estado dos abrigos, bem como todos os bens que aí se encontrarem e indicação de para onde serão 

removidos, com indicação de que se encontram à ordem do município e condições para proceder 

ao seu levantamento, bem como levantamento fotográfico de tudo o que for encontrado no interior 

do imóvel; 

7. Efetuar notificação final aos infratores informando das diligências efetuadas e do procedimento 

para levantar os bens retirados dos abrigos.» (Doc.707 NIPG 12636/16) ----------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1316/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezassete horas e cinquenta e seis 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 extraordinária da Câmara Municipal, realizada 

no dia 5 de setembro 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. ------------------------------------  

 

 

 


