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ATA N.º 53/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos doze dias do mês de outubro 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, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Pedro Miguel Carvalho 

Maldonado Freitas, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, Vereadores, 

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

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 1) Criação de passeios no Campo da República, em Peniche;------------------------  

 ----------------- Planeamento urbanístico: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Segunda fase das obras de recuperação do fosso da muralha de Peniche – 

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

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

 ------------------- 3) Instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, 

requerida pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; 

 ------------------- 4) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto & 

Correia, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 5) Protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a ENATUR - 

Empresa Nacional de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte da Fortaleza 

de Peniche à ENATUR, para instalação de uma pousada; ------------------------------------------------  

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

 ------------------- 6) Arrendamento de um edifício, sito no Cabo Carvoeiro, em Peniche, onde 

funciona o estabelecimento de restauração denominado Nau dos Corvos – Pelouro das Finanças;  

 ------------------- 7) Substituição de título de venda de terreno, sito na Rua dos Belos Ares, em 

Ferrel – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa Petróleos de 

Portugal - Petrogal S.A. – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa BP Portugal – 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A. – Pelouro das Finanças;---------------- -------------  

 ------------------- 10) Iluminação decorativa de Natal para a cidade de Peniche, a instalar no ano de 

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

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

 ------------------- 11) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no 

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

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

 ------------------- 12) Licenciamento do desfile de caloiros do ano letivo 2016/2017, requerido pela 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com 

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

 ------------------- 13) Licenciamento de espetáculos de música com DJ, no âmbito do evento 

denominado Semana Cultural, requerido pela Associação de Estudantes da Escola Superior de 
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Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades 

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

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

 ------------------- 14) Processo de candidatura da atividade Festas de Verão, submetida pela União 

Desportiva e Cultural de São Bernardino, na primeira fase de candidaturas aos apoios municipais 

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

 ------------------- 15) Atribuição de apoio logístico e financeiro à Espaço Sénior São Leonardo - 

Associação Social de Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a 

tipologia de apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------  

 ------------------- 16) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a 

tipologia de apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------  

 ------------------- 17) Comparticipação para transporte escolar – Maria Lourenço Pereira;----------- 

 ------------------- 18) Comparticipação para transporte escolar – Bruno Manuel Martins Oliveira;-  

 ------------------- 19) Comparticipação para transporte escolar – Miguel Ângelo Santos Ferreira;- -  

 ------------------- 20) Comparticipação para transporte escolar – Bernardo Leal Florido;------------  

 ------------------- 21) Comparticipação para transporte escolar – Inês Gaspar Franco; ----------------  

 ------------------- 22) Comparticipação para transporte escolar – Filipe Alexandre Luís Monteiro 

das Eiras;----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Comparticipação para transporte escolar – João André Maciel Ramos.-------- 

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

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Chefe 

do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião. ----------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves 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. ------------------------------------  

 

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

Silva Cardoso comunicou 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 a cidadã 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, 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 

da referida cidadã, 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. -----------------------------------------------------------  
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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) Criação de passeios no Campo da República, em Peniche: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 1636/2016: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, para utilização de lajetas, em pedra da região, nos passeios a construir no Campo da 

República, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor Presidente da Câmara disse concordar com a solução sugerida pelos serviços, que 

considera uniformizar a solução, já existente. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

concordar com o que foi dito pelo senhor Presidente da Câmara. Relembrou o cenário colocado, 

relativamente à solução de calçada miúda, e que haviam concluído que, por questões de 

desconforto para as pessoas de mobilidade condicionada, para as senhoras que utilizam saltos altos 

e outros aspetos que têm a ver com o clima, nomeadamente a humidade acentuada, não seria a 

solução adequada, daí ter sido trabalhada a hipótese das lajetas de pedra da região. Deu conta dos 

critérios fundamentais que foram tidos em conta, nesta opção, nomeadamente ir ao encontro do 

que existe de bom na região, em termos de matéria-prima, a garantia das questões de segurança e 

o enquadramento urbanístico. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que, a grande alteração, 

relativamente à proposta apresentada na última reunião, foi a definição dos materiais a utilizar. 

Disse estarem de acordo com a proposta. O senhor Vereador Pedro Freitas considera que se criou 

uma zona envolvente à Fortaleza com uma imagem árida e desconfortável, sem afetação urbana 

típica, fruto da falta de definição de ordenamento, de marcação de intencionalidade de afetação de 

determinadas zonas e como forma de valorização da monumentalidade e imponência da Fortaleza, 

que não foi conseguida. Disse julgar que a Fortaleza, o Campo da República e Peniche merecem 

uma análise aprofundada do ordenamento urbanístico, arranjo urbanístico e mobiliário, uma vez 

que, do ponto de vista do ordenamento do território, não fazem qualquer sentido. Relembrou, 

dizendo ser importante ressalvar, que esta questão do Campo da República foi amplamente 

discutida em reuniões de câmara. O senhor Presidente da Câmara disse concordar com a 

generalidade das questões colocadas pelo senhor Vereador Pedro Freitas, todavia, chamou à 

atenção para o investimento que foi efetuado no Campo da República, ao nível das infraestruturas, 

com fundos praticamente exclusivos do Município, que considera muito interessantes, e que, por 

vezes, são sobrevalorizados, mas criam condições de acolhimento a outros projetos regeneração 

urbana. Disse que, relativamente à questão das acessibilidades, a proposta das lajetas, iria criar 

uma obrigação de as desimpedir e que, no quadro da relação, com as forças de segurança, teria que 

se verificar qual a sinalética a colocar, de modo a que as infrações que sejam efetuadas possam ser 

automaticamente penalizadas. O senhor Vereador Filipe Sales relembrou a intervenção que fez, 

no dia 21 de janeiro de 2016, relativamente ao facto de se ter feito um investimento de um milhão 

e meio de euros na intervenção efetuada ao Campo da República e que, poucos anos depois, se 

chegue à conclusão que, não houve uma adequação da intervenção ao uso que era pretendido para 

aquele espaço. Disse subscrever a intervenção do senhor Vereador Pedro Freitas e que todas estas 

questões de incompatibilidade têm a ver com o facto de quem projeta não conhecer bem o 

território. Relativamente à solução proposta, de lajetas, em pedra da região, disse julgar ser muito 

mais dispendiosa que a solução das lajetas em betão com acabamento em granito amarelo. Disse 

parecer-lhe importante, para deliberar sobre o assunto, que se tenha noção dos valores implícitos, 

para a execução, desta última, solução apresentada. Referiu a expetativa elevada e o grande 
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escrutínio que existe, relativamente ao que ali vai ser feito, e disse temer, a Câmara deliberar 

resolver os problemas das acessibilidades, mas com um grande investimento, e com valores que 

possam até chocar. O senhor Presidente da Câmara disse não haver dúvidas relativamente aos 

materiais a utilizar, dizendo que esta, só se coloca relativamente ao financiamento. A senhora 

Vereadora Sofia Barradas disse achar importante que, associada à proposta viesse a estimativa 

orçamental. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ser possível fazer-se algumas melhorias 

que dariam outra dignidade ao espaço, sem necessidade de um grande reinvestimento. Deu como 

exemplo, a rotunda e a criação de alguns espaços verdes nas zonas, junto ao seixo rolado. O senhor 

Vereador Pedro Freitas esclareceu que a colocação de sinalética não resolve tudo, do ponto de 

vista da repressão e do condicionamento e do exercício do poder das forças policiais, dizendo que 

uma solução é o condicionamento físico. A senhora Vereadora Sofia Barradas disse não 

considerar estar em causa só a questão do civismo e comportamento das pessoas, mas sim, uma 

falta de planeamento integrado ou integrador. Disse não ser apologista de intervenções que 

considera atamancadas para resolver situações pontuais. O senhor Vereador Filipe Sales disse que 

os Vereadores do PSD não iriam criar qualquer obstáculo à viabilização de acessibilidades naquele 

espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PLANEAMENTO URBANÍSTICO: 

 

2) Segunda fase das obras de recuperação do fosso da muralha de Peniche – Pelouro do 

Planeamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1637/2016: O senhor Presidente da Câmara deu conta da formulação de um 

documento, à luz da ARU e ORU, que servirá de base para se poder avançar com toda a 

metodologia pretendida. O senhor Vereador Filipe Sales disse ter visto com bons olhos, o facto 

do senhor Presidente da Câmara se ter predisposto a agendar este ponto, para esta reunião de 

câmara, uma vez que o tem vindo a solicitar. Manifestou-se com grande expetativa, relativamente 

à discussão deste assunto, uma vez que, estava tratada toda a área molhada, e considera importante 

lançar as bases para o projeto dos espaços contíguos ao fosso. Referiu terem sido surpreendidos 

pela apresentação de um contributo, formulado pelo Professor Jorge Carvalho, desafiado pelo 

senhor Presidente da Câmara. Não obstante, as operações de reabilitação urbana decorrerem de 

acordo com o que está perspetivado para toda a área, em termos globais, disse parecer-lhe que a 

Câmara Municipal deve ser chamada a pronunciar-se sobre questões muito concretas, 

nomeadamente sobre as zonas de recreio e lazer desejadas para o local, os circuitos pedonais e 

clicáveis que se deseja que existam, as áreas destinadas, sobretudo, aos desportos náuticos, uma 

vez que a zona molhada está completamente subaproveitada, etc. Disse que este é um assunto que 

carece de ser analisado em detalhe, com toda a ponderação, com uma reunião a si dedicada, onde 

se consiga consensualizar os usos a dar a cada uma das zonas e onde possam surgir um conjunto 

de ideias interessantes, na medida em que, considera que a Câmara Municipal não tem dada a 

devida atenção a este assunto. O senhor Vereador Ângelo Marques disse concordar com o que o 

senhor Vereador Filipe Sales disse sobre a importância de se ter um diálogo mais alargado 

relativamente a este assunto. O senhor Presidente da Câmara considera que a metodologia que 

anunciou é a correta, uma vez que, não faz qualquer sentido estarem a promover-se usos para 

aquele espaço, sem se saber qual o ordenamento que tem. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

referiu que fazia todo o sentido este assunto estar agendado, todavia, julga necessário que se reflita 

mais sobre o assunto, num espaço adequado e com mais tempo. O senhor Vereador Pedro Freitas 

propôs a possibilidade de se encarar o lançamento de um concurso de ideias a executar na zona 

envolvente ao fosso das muralhas. O senhor Presidente da Câmara disse que a ideia era integrar 

na metodologia, a participação. -------------------------------------------------------------------------------     
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

3) Instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, requerida 

pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da – Pelouro das Atividades Económicas:--------  
Deliberação n.º 1638/2016: O pedido de instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto 

Moreira, em Peniche, apresentado pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da, foi retirado 

da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara. (NIPG 

14304/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto & Correia, L.da 

– Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1639/2016: O pedido de colocação de placa direcional de lavandaria, apresentado 

pela empresa Couto & Correia, L.da, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado 

para a próxima reunião de câmara. (NIPG 9612/16) -------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

5) Protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a ENATUR - Empresa Nacional 

de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte da Fortaleza de Peniche à 

ENATUR, para instalação de uma pousada: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1640/2016: O protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a 

ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte 

da Fortaleza de Peniche à ENATUR, para instalação de uma pousada, foi retirado da ordem do 

dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara. (NIPG 15521/16) --------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

6) Arrendamento de um edifício, sito no Cabo Carvoeiro, em Peniche, onde funciona o 

estabelecimento de restauração denominado Nau dos Corvos – Pelouro das Finanças: ----------  
Deliberação n.º 1641/2016: O senhor Presidente da Câmara sugeriu que o assunto fosse 

encaminhado para a área jurídica, por forma a verificar-se o caminho a seguir, tendo em conta as 

cláusulas do contrato. O senhor Vereador Filipe Sales disse ter sido preciso solicitar o 

agendamento deste assunto, para a Câmara ser chamada a tomar uma posição sobre o assunto. 

Referiu que, independentemente de quem são os concessionários, há um incumprimento do 

contrato e a tramitação normal tem que ser seguida, até porque não tem havido por parte da Câmara 

Municipal a ausência de notificação por incumprimento. O senhor Vereador Pedro Freitas 

questionou se alguma vez os concessionários foram chamados a uma reunião de câmara para serem 

ouvidos, porque tem informação, que carece de confirmação, que foram efetuadas algumas 

intervenções no edifício, que evocam ser da responsabilidade da Câmara Municipal, no sentido de 

o tornar condicente com a utilização, das quais nunca foram ressarcidos. O senhor Presidente da 

Câmara disse não ter conhecimento de ter sido utilizado esse argumento para o não cumprimento 

e sugeriu a presença dos concessionários numa reunião de câmara, de caráter privado. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse ter ficado claro o grau de intervenção da Câmara, aquando da 

execução daquela obra, que foi cumprido escrupulosamente. Sugeriu a consulta do processo para 

verificação de todas as condições acordadas. Considerou que a Câmara Municipal tem agido de 

muito boa-fé, demonstrada pela notificação sistemática aos concessionários e pelo plano de 

pagamentos proposto. A senhora Vereadora Sofia Barradas disse julgar que seria importante, para 

além das questões jurídicas mencionadas pelo senhor Presidente da Câmara, analisar o relatório 

anual, da Comissão Consultiva de Acompanhamento, da concessão em causa, mencionado na 
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escritura. O senhor Vereador Filipe Sales disse não concordar com a ida dos concessionários a 

uma reunião de câmara, por não lhe parecer adequado, dizendo ser a Comissão Consultiva de 

Acompanhamento o fórum mais adequado para tal. O senhor Vereador Pedro Freitas reiterou a 

importância de ser dado o direito do contraditório aos concessionários, para explicarem se o não 

pagamento da dívida envolve, de algum modo, o facto de não terem sido ressarcidos de obras que 

consideravam ser da responsabilidade da câmara e que não foram efetuadas. O senhor Vereador 

Filipe Sales esclareceu que o valor da garantia bancária corresponde a seis meses de renda e que 

o intuito seria acioná-la, caso o concessionário não procedesse ao pagamento, durante seis meses. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara relembrou que foram efetuados contactos e notificações 

sucessivas, na tentativa de se resolver o problema. O senhor Presidente da Câmara disse ter que 

ser claro para ele, a diligência que irá fazer. Agradeceu a nota da senhora Vereadora Sofia 

Barradas, relativamente à Comissão Consultiva de Acompanhamento, sendo a proposta a sua 

ativação. A senhora Vereadora Sofia Barradas referiu que, como Câmara Municipal haviam 

responsabilidades que dela eram próprias, relativamente aos concessionários, e por isso terem sido 

efetuadas diversas notificações, todavia, não se pode ficar eternamente a enviar notificações 

mensais, até porque o valor em dívida é muito alto, julgando não ter sido feito tudo quanto era 

possível para se solucionar esta situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, sobre 

esta matéria, os Vereadores em regime de permanência têm que assumir a responsabilidade, no 

entanto, questiona-se porque é que na aprovação dos relatórios de contas a questão nunca foi 

colocada. Os senhores Vereadores da oposição contestaram a argumentação do senhor Vice-

Presidente da Câmara, relativamente ao ónus da situação. O senhor Presidente da Câmara disse 

que, no âmbito das atribuições da Comissão Consultiva de Acompanhamento da concessão em 

causa, iria fazer uma apreciação da situação, tendo em conta o histórico, a situação atual e os 

cenários que se colocam, do ponto de vista jurídico. ------------------------------------------------------  

 

7) Substituição de título de venda de terreno, sito na Rua dos Belos Ares, em Ferrel – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1642/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de outubro 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 pela senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, em 28 de setembro de 2016, nomeadamente que compete à Câmara Municipal 

adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, conforme previsto 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 autorize a celebração de uma escritura pública ou de um documento 

particular autenticado, entre o Município de Peniche e a senhora Maria da Conceição Lourenço 

Martins, para titular a venda de uma parcela de terreno, localizada na Rua dos Belos Ares, na 

vila e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, que foi desanexada do prédio atualmente descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2412, da freguesia de Ferrel, devendo 

ficar consignado que o terreno corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 338/78, 

emitido em 8 de junho de 1978, e ao prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 

Ferrel sob o artigo 2088.» (Doc.893 NIPG 13390/16) ----------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

8) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa Petróleos de Portugal - Petrogal 

S.A. – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1643/2016: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, para autorização da libertação da garantia bancária, requerida pela empresa Petróleos de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.10.2016 * Livro 107 * Fl.789 

Portugal - Petrogal S.A.. (NIPG 15119/16) -----------------------------------------------------------------  

 

9) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa BP Portugal – Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes S.A. – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 1644/2016: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, para autorização da libertação da garantia bancária, requerida pela empresa BP Portugal 

– Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A.. (NIPG 15121/16) ----------------------------------  

 

10) Iluminação decorativa de Natal para a cidade de Peniche, a instalar no ano de 2016: ------  
Deliberação n.º 1645/2016: O senhor Presidente da Câmara informou que a decisão relativamente 

a este assunto já havia sido tomada. --------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

11) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de 

Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1646/2016: A informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes 

no concelho de Peniche, foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a 

próxima reunião de câmara. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

12) Licenciamento do desfile de caloiros do ano letivo 2016/2017, requerido pela Associação de 

Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de 

taxas – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1647/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de outubro 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 de Estudantes da ESTM Peniche, por requerimento, 

datado de 4 de outubro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 4 de outubro de 2016, proponho que seja ratificado o 

meu despacho, datado de 4 de outubro de 2016, que autorizou a realização do evento acima 

referido, 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, dado tratar-se de uma atividade que pode afetar o trânsito normal.  

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 de Estudantes da ESTM Peniche, do 

pagamento de taxas pelo licenciamento do evento denominado “Desfile dos Caloiros Ano Letivo 

2016/17”, a realizar no dia 13 de outubro de 2016, em Peniche.» (Doc.894 NIPG 15842/16) ----  

 

13) Licenciamento de espetáculos de música com DJ, no âmbito do evento denominado Semana 

Cultural, requerido pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: -----------------  
Deliberação n.º 1648/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de outubro 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 de Estudantes da ESTM Peniche, por requerimento, 

datado de 3 de outubro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 
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Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 4 de outubro de 2016, proponho que seja ratificado o 

meu despacho, datado de 4 de outubro 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 a realização de espetáculos de música com Dj, durante o evento denominado 

“Semana Cultural”, no recinto anexo ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, nos dias 

de 11 a 13 de outubro 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 de Estudantes da ESTM Peniche, do 

pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculos de música com Dj, durante o evento 

denominado “Semana Cultural”, no recinto anexo ao quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, nos dias de 11 a 13 de outubro de 2016.» (Doc.895 NIPG 15674/16) ----------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

14) Processo de candidatura da atividade Festas de Verão, submetida pela União Desportiva e 

Cultural de São Bernardino, na primeira fase de candidaturas aos apoios municipais – Pelouro 

do Associativismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1649/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação do Pelouro 

do Associativismo, datada de 29 de setembro de 2016, relativa ao processo de candidatura da 

atividade Festas de Verão, submetida pela União Desportiva e Cultural de São Bernardino, na 

primeira fase de candidaturas aos apoios municipais. (NIPG 3850/16) ---------------------------------   

 

15) Atribuição de apoio logístico e financeiro à Espaço Sénior São Leonardo - Associação 

Social de Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de 

apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1650/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de setembro 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 Espaço Sénior São 

Leonardo - Associação social da Atouguia da Baleia, o apoio logístico e financeiro para o 1º 

Passeio de Tratores Agrícolas - Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida 

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

justificado o caracter excecional da iniciativa a apoiar.» A senhora Vereadora Clara Abrantes não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.896 NIPG 

15855/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

16) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de 

apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1651/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando a candidatura da Associação de Estudantes da ESTM solicitando apoio logístico 

e financeiro, para a realização da "Semana Cultural" - Receção ao Caloiro. 

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

Considerando a atividade terá início no dia 10 de outubro de 2016, e que, por já não haver reunião 
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da Câmara Municipal antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista no n.º 3 

do artigo 35.º do Anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, por meu despacho de 

3 de outubro de 2016, o apoio logístico à Associação de Estudantes da ESTM para a realização 

da "Semana Cultural" - Receção ao Caloiro, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara o ratifique.» 

(Doc.897 NIPG 15857/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Comparticipação para transporte escolar – Maria Lourenço Pereira: --------------------------  
Deliberação n.º 1652/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de setembro 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 Pelouro da Educação, datada de 29 de setembro 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, apoie a solicitação da aluna 

Maria Lourenço Pereira, em conformidade com a informação do setor da educação, que se 

anexa.» (Doc.898 NIPG 15777/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

18) Comparticipação para transporte escolar – Bruno Manuel Martins Oliveira: ----------------  
Deliberação n.º 1653/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de setembro 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 Pelouro da Educação, datada de 29 de setembro 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, apoie a solicitação do aluno 

Bruno Manuel Martins Oliveira.» (Doc.899 NIPG 15774/16) -------------------------------------------  

 

19) Comparticipação para transporte escolar – Miguel Ângelo Santos Ferreira: -----------------  
Deliberação n.º 1654/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de setembro 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 Pelouro da Educação, datada de 29 de setembro 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, apoie a solicitação do aluno 

Miguel Ângelo Santos Ferreira.» (Doc.900 NIPG 15773/16) --------------------------------------------  

 

20) Comparticipação para transporte escolar – Bernardo Leal Florido: ----------------------------  
Deliberação n.º 1655/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de setembro 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 29 de setembro 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, e nos termos do artigo 121.º 

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

janeiro, proceda à audiência prévia da requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido 

de comparticipação, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Bernardo Leal Florido, 

considerando que o aluno, não se encontra abrangido pelo serviço de transporte escolar conforme 

previsto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 setembro, na sua atual redação.» 

(Doc.901 NIPG 15772/16) -------------------------------------------------------------------------------------  
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21) Comparticipação para transporte escolar – Inês Gaspar Franco: -------------------------------  
Deliberação n.º 1656/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de setembro 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 29 de setembro 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 

Inês Franco Gaspar, residente em Alto Veríssimo, a fim de poder frequentar o Ensino Secundário 

na Escola Secundária Dr.º Manuel da Costa Delgado, na Lourinhã.» (Doc.902 NIPG 15771/16)  

 

22) Comparticipação para transporte escolar – Filipe Alexandre Luís Monteiro das Eiras: ----  
Deliberação n.º 1657/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de setembro 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 Pelouro da Educação, datada de 29 de setembro 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, apoie a solicitação do aluno 

Filipe Alexandre Luís Monteiro das Eiras.» (Doc.903 NIPG 15770/16) -------------------------------  

 

23) Comparticipação para transporte escolar – João André Maciel Ramos: -----------------------  
Deliberação n.º 1658/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de setembro 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 Pelouro da Educação, datada de 29 de setembro 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, apoie a solicitação do aluno 

João André Maciel Ramos.» (Doc.904 NIPG 15769/16) -------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1659/2016: 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 onze horas e cinco 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 

14 de novembro 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. ----------------------------------------  


