
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 31.10.2016 * Livro 107 * Fl.840 

ATA N.º 57/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos trinta e um 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, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Pedro Miguel 

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

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

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

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2017 – 

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

 ------------------- 2) Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2017 – Pelouro das 

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

 ------------------- 3) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2017 – Pelouro das 

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

 ------------------- 4) Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano 

de 2017 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o 

ano de 2017 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do 

Município, para o ano de 2016 (modificação 25) – Pelouro das Finanças; -----------------------------  

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

ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 (modificação 26) – Pelouro 

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

 ----------------- Cumprimento do preceituado na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: ------------------  

 ------------------- 9) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais identificados 

em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos plurianuais 

em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano, referente 

ao Município de Peniche – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------   

 ------------------- 10) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos 

plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano, 

referente aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – Pelouro das Finanças; -----------  

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de 

resíduos sólidos urbanos, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------  

 ------------------- 12) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de abastecimento de 

água, de saneamento de águas residuais e de prestação de serviços e serviços auxiliares dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças; ---  
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 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Projeto para a recuperação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – 

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

 ------------------- 14) Candidatura para obter cofinanciamento para a recuperação do Forte de Nossa 

Senhora da Consolação – Pelouro da Cultura; --------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Licenciamento para alterações em edifício de escritórios, para o prédio sito 

na Rua Casal da Cruz, n.º 2, em Atouguia da Baleia, requerido pela empresa Becalis - Sociedade 

Comercial e Imobiliária, S.A. – Pelouro do Urbanismo;------- -------------------------------------------  

 ------------------- 16) Licenciamento para legalização de alterações efetuadas em moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua dos Moinhos, n.º 4, em São Bernardino, requerido por Maria 

Isabel Ramos Ferreira Dos Santos – Pelouro do Urbanismo;-------- ------------------------------------  

 ------------------- 17) Emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de 

interesse público municipal na regularização da atividade pecuária, requerida pela empresa 

Selecpor – Produtos Agropecuários, S.A. – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Vale da Cal, 

em São Bernardino, promovido pela empresa José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.da – 

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

 ------------------- 19) Receção definitiva da empreitada de “Ampliação do Cemitério Municipal de 

Peniche”, executada pela empresa Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A., e liberação 

das cauções existentes – Pelouro das Obras Municipais;--------- ----------------------------------------  

 ------------------- 20) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras 

de urbanização de uma operação de loteamento, sita no Outeiro da Aroeira ou Percebal, na 

Consolação, promovida pela empresa Grafi, Sociedade Imobiliária, L.da – Pelouro das obras 

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

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

 ------------------- 21) Ocupação de espaço público com bancas, para venda flores, velas e acessórios 

funerários, junto ao Cemitério Municipal de Peniche, em Peniche – Pelouro Atividades 

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

 ------------------- 22) Ocupação de espaço público para a realização da Feira de São Leonardo, na 

vila da Atouguia da Baleia, requerida pela Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro Atividades 

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

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

 ------------------- 23) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação Cultural 

Sénior de Peniche, para dinamização conjunta da disciplina de Conservação e Restauro no quadro 

da oferta letiva da Universidade Sénior de Peniche – Pelouro da Cultura; -----------------------------  

 ------------------- 24) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a EDP Distribuição – 

Energia, S.A., que tem como objeto a alteração do Anexo I ao contrato de concessão da 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão, celebrado entre o Município de Peniche e a EDP 

Distribuição – Energia, S.A., em 29 de outubro de 2001 – Pelouro de Gestão Ambiental e 

Energética;------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Santarém, para a realização de Formação Prática em Contexto de 

Trabalho, no âmbito do Curso de Técnico de Animação e de Informação Turística – Pelouro 

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

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

 ------------------- 26) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de 

combustíveis rodoviários – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------  
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 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2016 

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

 ------------------- 28) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2017 

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

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

 ------------------- 29) Alienação de uma parcela de terreno, sita em Casais de Mestre Mendo, a 

Mário Fernando Henriques Honorato – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------  

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

 ------------------- 30) Utilização dos circuitos especiais de transporte dos alunos do ensino básico 

para o ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Conceição, e arraial ao ar livre, na localidade de Reinaldes, requerido pelo Fábrica da Igreja 

Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Pelouro 

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

 ------------------- 32) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santa Quitéria, 

e arraial ao ar livre, na vila de Ferrel, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades 

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

 ------------------- 33) Licenciamento de evento denominada 1.º Passeio de Tratores Agrícolas e 

Exposição, requerido pelo Espaço Sénior São Leonardo, com isenção de taxas – Pelouro das 

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

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

 ------------------- 34) Coorganização entre o Município de Peniche, a Federação Portuguesa de Surf 

e o Península de Peniche Surf Clube de três provas desportivas, denominadas Peniche Bodyboard 

Meeting 2016 by Montepio e Etapa do Circuito Rip Curl Peniche Powered by Montepio – Pelouro 

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

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

 ------------------- 35) Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

aquisição de um terreno – Pelouro de Ligação às Freguesias; --------------------------------------------  

 ------------------- 36) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito do 

protocolo celebrado para o fornecimento de refeições escolares, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro 

da Educação;--------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Peniche, para o ano letivo de 

2016/2017 – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 38) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino básico do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para o ano letivo de 

2016/2017 – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para o ano letivo 

de 2016/2017 – Pelouro da Educação; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 40) Atribuição de apoio à Santa Casa de Atouguia da Baleia, para a realização da 

Festa/Feira de São Leonardo – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------------  

 ------------------- 41) Apoio financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento ao 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche – Pelouro das Finanças. ----------------  

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

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

encontrando-se na sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -  
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O senhor Vereador Filipe Sales só participou na reunião até às dezanove horas e vinte minutos, 

tendo saído após a votação do ponto dezassete da ordem do dia, a que corresponde a deliberação 

n.º 1777/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, e os senhores José Ribeiro 

Gonçalves e Etelvina Alves, Chefe de Divisão e Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos quinze a dezassete 

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

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que os senhores Vereadores Ângelo 

Miguel Ferreira Marques e André Sebastião da Silva Cardoso 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 presentes na sala os cidadãos imediatamente a seguir na ordem das 

respetivas listas, senhor Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas, do Partido Socialista, e 

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 dos referidos cidadãos, pelo que estes passaram, 

de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 49 e 50/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 19 e 26 de setembro, tendo sido dispensada a sua leitura por os 

respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. -------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 25 de outubro, esteve presente no encerramento do Campeonato do Mundo de Surf. 

Deixou um registo de felicitação e de agradecimento a todos os envolvidos na organização e 

desenvolvimento do evento. -----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de outubro, reuniu-se com a Administração da Docapesca, Administração dos 

Estaleiros Navais e Penimar, no sentido de haver uma concertação, entre os Estaleiros Navais de 

Peniche e as empresas locais que desempenham atividades no domínio de apoio à frota existente. 

- No dia 26 de outubro, reuniu-se na Docapesca, Administração dos Estaleiros Navais e a AW 

Energy, no sentido de se encontrar um acordo de utilização da rampa junto ao Molhe-Leste. ------  

- No dia 26 de outubro, esteve presente no seminário WavEC 2016, que se realizou na Fundação 

Calouste Gulbenkian. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 27 de outubro, reuniu-se com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a propósito 

da inclusão, na oferta formativa, do curso de Técnicos Especializados em Surfing. ------------------   

- No dia 28 de outubro, participou, junto com a APA, na reunião de concertação relativamente ao 

POC, que considerou bastante positiva. ---------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 24 a 31 de outubro do 

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

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

- Na reunião com os serviços técnicos e com o Engº António Vaz da EDP sobre a instalação de 

novas luminárias no concelho de Peniche;  

- Nas reuniões com os colegas vereadores do PS e PSD a propósito das Grandes Opções do Plano 

e do Orçamento para o ano de 2017;  

- Na reunião sobre o programa “Natal Penicheiro”, 2016; 

- Na reunião com o Clube Naval de Peniche - Clube Naval de Peniche; Presidente da Faculdade 

de Motricidade Humana (FMH); Diretor Geral de Educação e com o Presidente da Federação 

Portuguesa de Atividades Subaquáticas sobre a constituição de um Centro de Segurança de 

Mar/Desporto Escolar;  

- Na etapa final do campeonato de surf que consagrou o novo Campeão do Mundo, John John 

Florence. Na qualidade de responsável do Pelouro do Desporto da CMP, quero manifestar o meu 

regozijo pela forma como decorreu a etapa do Mundial do Surf no nosso concelho e felicitar o 

campeão desta brilhante prova, John Jonh Florence. Felicitar ainda o Presidente da CMP-Tó-Zé 

Correia, os trabalhadores da nossa autarquia, a equipa de Francisco Spínola e a equipa de José 

Farinha. Peniche esteve no auge da sua promoção nacional e internacional. 

- Na reunião com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche sobre a organização do 

corta-mato escolar concelhio; 

- No torneio de Petanca, Festa de Santa Quitéria, Ferrel; 

Felicitar o Treinador da Seleção Portuguesa de Ténis de Mesa Francisco Santos, (residente no 

Concelho de Peniche), pelos resultados obtidos, no Campeonato da Europa de Ténis de Mesa, 

Budapeste – Hungria – Outubro 2016. Os atletas portugueses orientados pelo Treinador 

Francisco Santos conquistaram a medalha de ouro, em pares mistos e a medalha de bronze, em 

pares masculinos.» ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 28 de outubro, participou numa reunião, a propósito do Banco Local de Voluntariado. --  

- No dia 28 de outubro, esteve presente na reunião, a propósito do Natal Penicheiro. ---------------  

- No dia 29 de outubro, a convite da Câmara Municipal do Seixal, participou na iniciativa para a 

qual foram convidados todos os municípios do país, que tinha como objetivo a criação do 

movimento Municípios pela Paz. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se às felicitações, anteriormente endereçadas. ------------------------------------------------  

- Perguntou, uma vez mais, pela informação, que o senhor Presidente da Câmara disse que seria 

prestada à Câmara, relativamente aos processos de legalização da ampliação das habitações das 

senhoras Argentina e Graciete Bandeira e do senhor Elói, sitas no Bairro do Visconde, em Peniche, 

na sequência da presença das senhoras, na reunião de câmara de 16 de agosto de 2016, no período 

de audição do público. Fez referência à ata de 4 de março de 2002, na qual, o senhor Vereador 
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António José Correia, atual Presidente da Câmara, solicita informação aos serviços relativamente 

a este assunto, considerando estranho que este problema subsista, 14 anos depois deste pedido de 

informação. O senhor Presidente da Câmara disse não ter presente se foi dada ou não informação, 

por parte dos serviços, sobre o assunto, solicitando à senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro para que, na sequência da abordagem efetuada pelo senhor Vereador 

Jorge Gonçalves, enviasse à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, o excerto da referida 

ata, para que pudessem informar. -----------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se existiu alguma evolução, relativamente à situação do parecer da CCDR, sobre o 

processo n.º 107/16, em nome de Nuno Miguel Silva Costa, para construção de um armazém 

destinado ao apoio da atividade pecuária e pastorícia produção e recolha de leite da espécie 

caprina, na Bufarda. O senhor Presidente da Câmara disse que solicitaria ao senhor arquiteto 

Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, para informar sobre o 

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

- Solicitou o ponto de situação, relativamente ao concurso para arrendamento do equipamento 

municipal da Praia do Molhe Leste, designado por Taskareia. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, que solicitasse à 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística apreciação sobre o parecer desfavorável emitido 

pela APA, e com a colaboração da Assessora Jurídica, se pudesse verificar soluções para contornar 

o problema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou a ausência do Município de Peniche, na apresentação dos médicos, realizada no 

âmbito do ACES Oeste Norte e o facto de ter sido colocado, apenas um médico em Peniche, 

contrariando o que estava previsto inicialmente, que era a colocação de dois médicos. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu que não teve condições para estar presente. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes deu conta de que foram apresentados os dois médicos previstos, mas 

que soube, por fontes não formais, que um deles já havia ido embora. O senhor Presidente da 

Câmara solicitou que se fizesse o ponto de situação, junto da ARS e se desse informação aos 

senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------   

- Relatou o facto de se colocarem pendões e cartazes publicitários, de iniciativas de localidades 

que não pertencem ao concelho, sem qualquer autorização e em qualquer local, nomeadamente 

nos abrigos rodoviários. Sugeriu a promoção de uma ação de limpeza e de fiscalização, 

relativamente a esta matéria. O senhor Presidente da Câmara deu conta de haver uma rotina de 

tolerância, relativamente às situações que são locais. Sugeriu a articulação entre os serviços do 

Departamento Administrativo e Financeiro e da Divisão de Energia e Ambiente para identificação 

das situações, fiscalização e posterior atuação, no sentido de se fazer a recolha das publicidades. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara deu informação de já ter efetuado um despacho para que se 

procedesse à remoção dos pendões existentes, em determinados locais do concelho. Disse haver 

uma questão de sensibilização que tem de ser efetuada, de forma gradual, para a não colocação de 

publicidade nos abrigos rodoviários. -------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, havendo serviço de fiscalização relativamente às questões de higiene e limpeza, não 

fazia sentido que informações, a este nível não chegassem à Câmara Municipal. Questionou 

relativamente à atividade exercida por este fiscal. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

que iria ver o que se estava a passar. -------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou esclarecimento relativamente à origem da situação, que se verificou com a água da 

estação elevatória do Jardim Central. O senhor Presidente da Câmara deu conta da informação 

prestada pelo senhor engenheiro João Raminhos, dos SMAS, relativamente à causa desta situação, 

dizendo que se deveu aos festejos académicos ali realizados. --------------------------------------------  

- Apesar de saber que as cabines da PT, junto ao Jardim Central, não são da responsabilidade da 

Câmara Municipal, chamou, uma vez mais à atenção, para o estado em que estas se encontram. 

Disse que a Câmara Municipal poderia insistir com a PT, no sentido de regularizarem a situação, 
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uma vez que, não faz sentido que, num local nobre, como o Jardim Central e numa terra, como 

Peniche, as cabines apresentem aquela imagem. Questionou se a Câmara fez alguma diligência, 

junto da PT, para resolver a situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter falado, por 

diversas vezes, com o administrador da PT, solicitando a intervenção da empresa, no sentido de 

substituir os equipamentos existentes. -----------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para a proliferação de construções, entre a estrada e a praia, no Baleal. O 

senhor Presidente da Câmara informou que o plano para reposição da legalidade está 

contemplado neste POC e solicitou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro que solicite à fiscalização que verifique a situação para que, em conjunto, com a APA 

possam ser tomadas as medidas possíveis. ------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente à licença de utilização, da nova loja da Rip Curl. O senhor Presidente 

da Câmara esclareceu que a Rip Curl tem licença de utilização. ---------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Sofia Barradas: 

- Reiterou a solicitação que efetuou em reuniões anteriores relativamente ao Centro de Alto 

Rendimento, nomeadamente, relatório e plano de atividades, elaborado pela comissão de gestão 

local, ocupação, em número de pessoas e tipos de modalidades desportivas e receitas do CAR. O 

senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar essa informação ao Técnico Superior, 

responsável pelo equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se estava previsto e para quando, o agendamento do assunto relativo ao Centro Cívico 

e Intergeracional, na medida em que solicitou, na reunião da câmara municipal de 10 de outubro, 

o ponto de situação e o senhor Presidente da Câmara respondeu que o ponto seria agendado, na 

semana seguinte. O senhor Presidente da Câmara disse que agendaria o ponto para a reunião a 

realizar no dia 14 de novembro de 2016. --------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que, na reunião de 13 de setembro foi dada orientação para que fosse disponibilizado, 

aos Vereadores o estudo relativo às questões da Marginal Norte, dando conta de que, até à data, 

não tinha recebido nada. O senhor Presidente da Câmara informou que esta questão foi incluída 

no POC, e por isso, estava a ser verificado o valor estimado para a intervenção de relocalização, 

todavia, para dar cumprimento ao pedido efetuado pela senhora Vereadora, solicitou que o estudo 

fosse apresentado em reunião de câmara. -------------------------------------------------------------------  

- Disse aguardar o agendamento de um ponto relativo ao Jardim de São Vicente, uma vez que, ao 

solicitar o ponto de situação referente ao assunto, lhe foi respondido que existia um projeto de 

revitalização para o espaço e que o ponto seria agendado, todavia esse agendamento ainda não se 

verificou. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de se estar a trabalhar, no sentido de 

apresentar o estudo, à Câmara Municipal, na próxima segunda-feira, o mais desenvolvido possível, 

por forma a permitir uma boa discussão. --------------------------------------------------------------------  

- Deu conta de não ter sido, até à data, disponibilizado um documento, que considera importante 

analisar, solicitado pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, na sequência de uma intervenção do 

senhor Engenheiro João Raminhos, numa das reuniões de câmara, a propósito dos investimentos 

que seriam necessários para os SMAS, nos próximos anos. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou ao senhor Jorge Abrantes que solicitasse ao senhor engenheiro João raminhos dos SMAS, 

uma sistematização da apresentação, por ele efetuada, na reunião de câmara, referida pela senhora 

Vereadora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Questionou que diligências já foram tomadas relativamente ao assunto, que já abordou numa 

outra reunião de câmara, sobre a limpeza dos terrenos, uma vez que, constituem um foco de 

insalubridade e um risco de incêndio. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que têm sido 

efetuadas diversas notificações aos proprietários, quer por iniciativa da Câmara, das Juntas de 
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Freguesias, etc, e que haviam vários processos a decorrer. O senhor Presidente da Câmara deu 

indicação que, com o envolvimento do Comandante Operacional Municipal, se faça a identificação 

das situações que podem configurar questões de salubridade e de risco de incêndio, e que a Câmara 

dê prioridade à intervenção nos seus terrenos, sem prejuízo das notificações aos proprietários. ---  

- Fazendo uma visita ao passado, relembrou a chamada de atenção efetuada pelo, então senhor 

Vereador António José Correia, hoje Presidente da Câmara, para as circunstâncias em que o lixo 

proveniente dos restaurantes era depositado e para a escorrência da água suja da viatura de recolha, 

conspurcando assim a zona e deixando um cheiro desagradável. Disse que o problema, passados 

tantos anos, agudizou-se, questionando se seria um problema de tão difícil resolução. Questionou 

diretamente ao senhor Presidente da Câmara, o que é que pensava fazer relativamente a esta 

matéria, uma vez que, quando sentado no lugar de Vereador conseguiu diagnosticar o problema, 

mas sentado no lugar de Presidente da Câmara, não consegue resolvê-lo. O senhor Vice-

Presidente da Câmara relembrou que foi efetuada uma discussão relativamente ao método de 

recolha de RSU e que os serviços deram seguimento, em termos do seu trabalho, ao que foi 

decidido, designadamente, reforçar o serviço de limpeza, na época de verão, colocar três conjuntos 

de contentores subterrâneos, dois dos quais em zonas nevrálgicas, Campo da República e Largo 

José da Costa, tendo em conta a questão dos lixos produzidos pelos restaurantes, adquirir viaturas 

de recolha de RSU, aumentar o número de lavagens dos contentores e adquirir viaturas para 

aspiração dos arruamentos. Deu conta de outros problemas que haviam por resolver, 

nomeadamente, a necessidade de aquisição de equipamentos, referindo como exemplo o corta-

canas. Relembrou um conjunto de medidas que foram tomadas, que têm de ser continuadas, 

melhoradas e incentivadas. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Voltou a manifestar a sua angústia, por verificar as condições em que a muralha da cidade se 

encontra. Disse ser possível, ainda que não resolvesse a situação de uma forma profunda, mitigar 

os aspetos negativos e evidentes que a muralha apresenta, no sentido de preservar o património 

histórico da cidade. O senhor Presidente da Câmara disse que no quadro da reabilitação do fosso 

da muralha, este seria um custo que, seguramente, será colocado, bem como o relativo à 

iluminação, como forma de valorização das mesmas. -----------------------------------------------------  

- Reiterou a solicitação efetuada relativamente ao relatório de custos das reparações do parque 

automóvel dos Serviços de Higiene e Limpeza. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou 

que, já havia sido enviado por correio eletrónico. ----------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao procedimento concursal para Diretor Delegado 

dos SMAS, uma vez que a questão, já havia sido colocada pelo senhor Vereador Ângelo Marques 

e não foi respondida. O senhor Presidente da Câmara disse que será desencadeado o processo de 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou grande preocupação relativamente à questão da portaria, que fixará a capacidade de 

carga humana da Berlenga. Disse que a Câmara Municipal deveria fazer uma discussão aberta, 

que passasse pela consulta à comunidade, ou seja, ser proactiva na procura da melhor solução para 

o território. O senhor Presidente da Câmara disse que se travou um processo que não era 

desejável, uma vez que não ponderava todos os aspetos que se colocam relativamente ao modelo 

de gestão a seguir. Esclareceu que a questão da participação tem sido e será, sempre considerada.   

- Questionou relativamente à existência de alguma novidade, sobre a questão do rebanho de cabras 

existente na Bufarda. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao senhor arquiteto 

Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, o ponto de situação 

relativamente a este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 
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deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

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

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

1) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2017 – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1761/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta das Grandes Opções do Plano 

do Município de Peniche, para o ano de 2017, na próxima reunião da Câmara Municipal.  --------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse já ter tido oportunidade de ler as Grandes Opções do 

Plano e de verificar que, em termos de escrita, são a transposição dos anos anteriores. Disse não 

ter tido oportunidade de fazer uma análise muito aprofundada aos documentos, no entanto, de uma 

forma global, verificou que a atividade da Câmara, do ponto de vista do investimento, era 

essencialmente, o que se pode concretizar, no âmbito das candidaturas ao Portugal 2020. Considera 

existirem questões, que têm sido colocadas pelos Vereadores, que ali se encontram contempladas 

e que não passam de meras intenções, dando como exemplo a revitalização do Mercado Municipal. 

Relembrou que, em Grandes Opções do Plano anteriores, a dada altura, a revitalização do mercado 

Municipal, era tida como uma prioridade. Questionou se não teria sido possível, durante estes anos, 

resolver-se a situação do Mercado Municipal, por via dos apoios comunitários, proporcionados 

pelos Grupos de Ação Local. Referiu o facto de não haver qualquer menção, à Ponta do Trovão. 

Do ponto de vista da execução orçamental, para este ano, disse parecer-lhe que as receitas estão 

um pouco subdimensionadas e as despesas correntes muito subdimensionadas, o que leva à 

utilização sistemática, do mecanismo de alterações orçamentais. Disse ter verificado que houve 

uma elaboração tardia dos documentos, designadamente por, terem sido solicitados os contributos 

às Juntas de Freguesia, parceiros fundamentais na elaboração destes documentos, apenas no dia 

20 de outubro, ou seja, a dez dias da Câmara, supostamente tomar uma decisão. Manifestou-se 

surpreso por não haver um cronograma e metodologia, para a discussão e aprovação destes 

documentos. O senhor Vereador Filipe Sales evidenciou o facto de terem sido apresentadas, pela 

primeira vez, no dia em que o disposto legal aponta para que se tome a decisão, as Grandes Opções 

do Plano e Orçamento, para o ano de 2017. Fez uma comparação entre os timings dos processos, 

do ano anterior e deste ano, concluindo que, este ano, não correu melhor. Referiu que é com base 

nos erros do passado que se consegue perspetivar o futuro. Sobre os documentos apresentados, 

disse importar analisar de que forma, os documentos contemplam o que é estratégico e 

fundamental para Peniche. Estabeleceu uma comparação com as Grandes Opções do Plano, 

apresentadas este ano, com as Grandes Opções do Plano, de há uma década, verificando uma série 

de questões que já eram prioridade e que continuam a ser, relembrando a credibilidade duvidosa 

que os documentos têm, tal como havia o atual senhor Presidente da Câmara referido, na altura, 

como vereador. Esclareceu que o motivo que levou os Vereadores do PSD a se absterem na votação 

das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2016, foi o facto de estarem plasmadas 

algumas medidas, que para eles eram fundamentais, nomeadamente o plano de arborização, 

elaboração de um estudo para a requalificação da imagem do concelho de Peniche, a sinalética, 

revisão do modelo de recolha de RSU, a revitalização do Mercado Municipal, etc. Referiu, de 

forma positiva, a inclusão da Ponta do Trovão nas Grandes Opções do Plano e a sua concretização. 

Referiu uma série de questões que continuam por resolver, nomeadamente o skate park, o 

protocolo com o GDA, a requalificação do talude da Rua António da Conceição Bento, e o 

protocolo com a APAP. A senhora Vereadora Sofia Barradas disse não ter efetuado uma análise 

completa aos documentos, dados os timings em que os mesmos foram disponibilizados. Disse que, 

relativamente ao orçamento, julga que seria pertinente existirem mapas que contivessem o valor 

executado/estimado, até ao final de 2016, uma vez que, o mais importante neste exercício é 
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perceber a aderência dos valores que são propostos para 2017, com a realidade. Referiu a forma 

de gestão adotada, na medida em que, em média foram efetuadas alterações ao orçamento de duas 

em duas semanas. Solicitou esclarecimento relativamente a algumas dúvidas, designadamente, em 

diversas rubricas das receitas relativas às vendas de bens e serviços, que julga não estarem 

concordantes com a execução expectável para 2016, com uma diferença global que totaliza 

220.000,00 euros. Salientou dois casos, serviços culturais/outros e parques de estacionamento, que 

não tinham valor de execução, em 2016. Disse ter estranhado que nas receitas não houvesse 

qualquer menção às concessões da Prageira, apesar de saber que se trata de uma situação pendente 

com o IGFSS, disse não considerar de bom senso a opção da Câmara de não recebimento de rendas. 

Relativamente às despesas, e no que se refere aos recursos humanos, disse não lhe parecer que os 

150.000,00 euros previstos para recrutamento, face ao que está descrito nas Grandes Opções do 

Plano, em termos de contratações, vá resolver qualquer tipo de questão nos serviços, pelo menos, 

nos que apresentam mais horas extraordinárias. Disse parecer-lhe questionável que as horas 

extraordinárias que o executivo tem autorizado, sirvam, essencialmente para dar resposta a 

necessidades permanentes e se a prestação de serviços não teria dado uma resposta mais capacitada 

e eficiente a estas necessidades, pelo menos, no cenário em que não foi possível contratar. 

Relativamente à aquisição de bens e serviços, disse conter um conjunto de rubricas cujo valor 

executado, em 2016, já excedeu de forma muito significativa, os valores previstos em orçamento, 

e que o valor para 2017, não lhe parecia que estivesse em linha com a execução. Disse que este 

facto tem um peso muito significativo na despesa total, e por isso a sua preocupação e atenção. 

Solicitou esclarecimento adicional por existirem rubricas que possuem um desvio muito grande 

face ao orçamento de 2016, e que os valores propostos para 2017 estão muito mais em linha com 

o orçamento de 2016 do que com o executado de 2016. Comparando o executado de 2016 com o 

que está previsto em 2017, disse faltarem cerca de 1.900.000,00 euros, sendo as rubricas as 

seguintes: outros serviços, incluindo iluminação pública, encargos de instalações, limpeza e 

higiene, conservação de bens, transportes, seguros, comunicações, locação e outros bens, 

publicidade e encargos de cobrança de receitas. Destacou algumas rubricas que lhe pareciam ser 

de fácil orçamentação, uma vez que deveriam ter contratos de sustentação, como o caso dos 

seguros, das comunicações e iluminação pública. Disse que algumas destas rubricas poderão ter 

associadas medidas de eficiência que podem representar os cerca de 2.000.000,00 euros, 

questionando quais são essas medidas. Relativamente às Grandes Opções do Plano considerou 

haverem temas tratados com grande profundidade descritiva e outros abordados de forma pouco 

objetiva, ficando a opção entendida como uma mera intenção, o que não é suposto. Disse julgar 

ser possível ter um texto mais objetivo e mais sintético, que facilitaria a leitura e ficaria mais 

patente aquilo que realmente se pretende em termos de Grandes Opções do Plano. Referiu o facto 

de lhe parecer que, as Grandes Opções do Plano não estão integradas relativamente à questão dos 

recursos humanos. Lamentou que em matéria de turismo as opções sejam tão limitadas, dizendo 

ser tempo de promover Peniche recorrendo a outros meios, que não só o papel. Manifestou 

desilusão total relativamente às ações previstas para o Parque de Campismo Municipal, uma vez 

que, são as mesmas que o senhor Vice-Presidente da Câmara disse estarem previstas realizar no 

mês de setembro de 2016. Considerou fantástico, o facto do Parque Municipal de Campismo ter 

receitas que rondam os 600.000,00 euros, tendo em conta as condições que apresenta, alertando 

para a necessidade que este equipamento tem de ser intervencionado. Lamentou o facto de não 

estarem previstas, medidas que proporcionem a introdução de uma cultura mais digital e que 

privilegiem novos canais de comunicação entre a autarquia e o cidadão. Disse não existir nas 

Grandes Opções do Plano, uma definição clara do que se pretende fazer aos cepos de palmeiras 

que se verificam por todo o lado, dizendo ser necessário priorizar estas intervenções, 

designadamente dotar estes espaços de condições, pelo menos idênticas às que tinham 

anteriormente. Chamou à atenção pela questão do skate park não ser mencionado no texto das 
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Grandes Opções do Plano, apesar de estarem contemplados 80.000,00 euros para essa opção, 

questionando a forma como foi efetuada a estimativa deste valor. Questionou o que pretendem que 

venha a ser o Parque de Ciência e Tecnologia do Mar, referido nos documentos apresentados, uma 

vez que julga que, em Grandes Opções do Plano deve-se concretizar. Deu conta de ter dado por 

falta de uma menção ao Centro de Alto Rendimento de Peniche, questionando como é que a 

Câmara Municipal pretende gerir o CAR. O senhor Vice-Presidente da Câmara sobre a questão 

colocada, relativamente ao Mercado Municipal, disse que para além do que é referido nas Grandes 

Opções do Plano e traduzido em Orçamento, estavam também a ser desenvolvidas algumas 

intervenções. Referiu a edição e distribuição de um folheto do Museu da Renda de Bilros. Deu 

conta que, relativamente aos prazos das reuniões com as Juntas de Freguesia, não houve grandes 

oscilações e que foi efetuado como habitualmente. Referiu que as prioridades eram muito claras, 

entre elas a educação, a habitação social, o desporto, as rendas de bilros e as questões ligadas à 

atratividade. Disse haver uma lista intensa de intervenções efetuadas por administração direta, só 

no último mandato, mesmo com menos recursos humanos e de ter havido um aumento 

significativo de iniciativas apoiadas pela Câmara. Sublinhou as questões relativas ao Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia e à questão da recolha de RSU, dizendo ser necessário fazer-se mais 

e melhor, até porque a questão da atratividade coloca-se se tivermos mais ou menos limpeza. Em 

relação ao Parque de Campismo Municipal disse que iriam ser implementadas um conjunto de 

soluções, já este ano. A senhora Vereadora Clara Abrantes salientou as questões relacionadas 

com o Associativismo, com o acompanhamento a questões sociais, com a população idosa, com a 

juventude, com a saúde, etc, dizendo que tem sido efetuado um trabalho aprofundado e sério nestas 

áreas. O senhor Presidente da Câmara disse que as prioridades foram sendo executadas e que, 

do ponto de vista da aplicação dos fundos públicos e da resposta às necessidades, o balanço foi 

muito positivo. Disse ter havido uma alteração às intervenções previstas, também por força da 

redução de valores e de recursos humanos. Contestou a expressão da credibilidade duvidosa, 

dizendo que não existem argumentos para tal. Efetuou alguns esclarecimentos relativamente às 

questões colocadas. Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Sofia Barradas solicitaram 

informação relativamente aos serviços que tiveram falta de pessoal, desde o ano considerado 

relevante, e as contratações que foram efetuadas e em que serviços foram efetuadas, bem como o 

número de trabalhadores efetivos e os que estão em avença. A senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro esclareceu relativamente à questão colocada, de forma transversal, 

sobre “parecer que a despesa corrente está subdimensionada”, referindo a previsão da utilização 

do saldo de gerência anterior. O senhor Vereador Pedro Freitas disse haver, objetivamente, 

rubrica a rubrica, derrapagens orçamentais, no transporte do saldo da gerência anterior para este 

ano. Disse que os orçamentos têm que se relacionar com a fiabilidade, despesas correntes e 

receitas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

2) Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças: -----------  
Deliberação n.º 1762/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Orçamento do Município 

de Peniche, para o ano de 2017, na próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------  

 

3) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças:----  
Deliberação n.º 1763/2016: Deliberado apreciar a proposta de Mapa de Pessoal do Município de 

Peniche, para o ano de 2017, na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------  

 

4) Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano 

de 2017 – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1764/2016: Deliberado apreciar a proposta das Grandes Opções do Plano dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017, na próxima reunião da 
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Câmara Municipal. (NIPG 17098/16) ------------------------------------------------------------------------  

 

5) Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017 – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1765/2016: Deliberado apreciar a proposta de Orçamento dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 17098/16) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1766/2016: Deliberado apreciar a proposta de Mapa de Pessoal dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 17098/16) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para 

o ano de 2016 (modificação 25) – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1767/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 25 

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

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

(modificação n.º 25), conforme os documentos em anexo.» (Doc.955 NIPG 17094/16) -------------  

 

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

Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 (modificação 26) – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1768/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 da DDAF, de 27 de outubro de 2016, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 

(modificação n.º 26), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.956 

NIPG 17168/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CUMPRIMENTO DO PRECEITUADO NA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO: 

 

9) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais identificados em 

orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos plurianuais 

em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano, referente 

ao Município de Peniche – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1769/2016: Deliberado apreciar a proposta para autorização prévia para a 

assunção de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica 

para assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam 

o limite de 99 759,58 euros em cada ano, referente ao Município de Peniche, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. (NIPG 17065/16) --------------------------------------------------------------------  

 

10) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais identificados em 
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orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos plurianuais 

em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano, referente 

aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – Pelouro das Finanças: -------------------  
Deliberação n.º 1770/2016: Deliberado apreciar a proposta de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica para 

assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o 

limite de 99 759,58 euros em cada ano, referente aos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 17106/16) ---------------------------  

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

11) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1771/2016: Deliberado apreciar a proposta de fixação dos preços pela prestação 

do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos urbanos, para o ano de 2017, na próxima 

reunião da Câmara Municipal. (NIPG 16904/16) ----------------------------------------------------------  

 

12) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais e de prestação de serviços e serviços auxiliares dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017 – Pelouro das Finanças: ----------  
Deliberação n.º 1772/2016: Deliberado apreciar a proposta de fixação dos preços pela prestação 

do serviço ao público de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de prestação 

de serviços e serviços auxiliares dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano 

de 2017, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 17104/16) --------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

13) Projeto para a recuperação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro da 

Cultura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1773/2016: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta referente ao projeto 

para a recuperação do Forte de Nossa Senhora da Consolação. ------------------------------------------  

 

14) Candidatura para obter cofinanciamento para a recuperação do Forte de Nossa Senhora 

da Consolação – Pelouro da Cultura: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1774/2016: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta referente à candidatura 

para obter cofinanciamento para a recuperação do Forte de Nossa Senhora da Consolação. (NIPG 

7463/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

15) Licenciamento para alterações em edifício de escritórios, para o prédio sito na Rua Casal 

da Cruz, n.º 2, em Atouguia da Baleia, requerido pela empresa Becalis - Sociedade Comercial e 

Imobiliária, S.A. – Pelouro do Urbanismo: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1775/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

para alterações em edifício de escritórios, para o prédio sito na Rua Casal da Cruz, n.º 2, em 
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Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Becalis – Sociedade Comercial e Imobiliária, S.A., 

no dia 29 de abril de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 25 de outubro de 2016.» (Doc.957 DPGU 66/16) ------------------  

 

16) Licenciamento para legalização de alterações efetuadas em moradia unifamiliar, para o 

prédio sito na Rua dos Moinhos, n.º 4, em São Bernardino, requerido por Maria Isabel Ramos 

Ferreira Dos Santos – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1776/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

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

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

para legalização de alterações em moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua dos Moinhos, 

n.º 4, em São Bernardino, apresentado em nome de Maria Isabel Ramos Ferreira dos Santos, no 

dia 16 de outubro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 19 de outubro de 2016.» (Doc.958 DPGU 144/16) ----------------  

 

17) Emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público 

municipal na regularização da atividade pecuária, requerida pela empresa Selecpor – Produtos 

Agropecuários, S.A. – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1777/2016: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta referente à emissão de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na 

regularização da atividade pecuária, requerida pela empresa Selecpor – Produtos Agropecuários, 

S.A. (DPGU C294/15) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por ter saído da reunião, o senhor Vereador Filipe Sales, não participou na apreciação e votação 

dos pontos que se seguem. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

18) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Vale da Cal, em São 

Bernardino, promovido pela empresa José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.da – Pelouro 

das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1778/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência das diligências efetuadas em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal 

n.º 1016/16, de 04 de julho, e considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, 

de 25 de outubro de 2016, cuja conclusão determina que o valor das obras por concluir ascende 

a 95 263,55€ (a acrescer IVA à taxa legal em vigor) e a informação do Gabinete Jurídico n.º 

77/2016, de 09 de setembro, proponho que o Município se substitua de imediato ao promotor, 

determinando a execução coerciva das obras de urbanização inacabadas, no valor de 95 263,55€ 

(a acrescer IVA à taxa legal em vigor), nos termos do artigo 84.º, 105.º n.º 3, 107.º e 108.º do 

RJUE, com recurso a meios próprios, e instaure a ação judicial de execução da hipoteca para, 

após trânsito em julgado, se vender o lote através de hasta pública, para ressarcimento do valor 

despendido com a realização das obras.» (Doc.959 NIPG 16730/16) ----------------------------------  

 

19) Receção definitiva da empreitada de “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche”, 

executada pela empresa Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A., e liberação das 

cauções existentes – Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1779/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do n.º 2 do artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro de 2008, anexa-se Auto de Receção Definitiva. 

Proponho que a Câmara Municipal homologue o referido auto, receba a empreitada 

definitivamente e liberte as cauções existentes para garantia da boa execução da empreitada.» 

(Doc.960 NIPG 17026/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de 

urbanização de uma operação de loteamento, sita no Outeiro da Aroeira ou Percebal, na 

Consolação, promovida pela empresa Grafi, Sociedade Imobiliária, L.da – Pelouro das obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1780/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de outubro de 2016, para nomeação dos senhores engenheiros Tânia Silva, Herménia 

Coelho, Nuno Carvalho e Guilherme Pereira, para constituírem a comissão de vistoria para efeitos 

de receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no Outeiro da 

Aroeira ou Percebal, na Consolação, promovida pela empresa Grafi, Sociedade Imobiliária, L.da.  

A senhora Vereadora Sofia Barradas não participou na apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.961 NIPG 17085/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

21) Ocupação de espaço público com bancas, para venda flores, velas e acessórios funerários, 

junto ao Cemitério Municipal de Peniche, em Peniche – Pelouro Atividades Económicas: ------  
Deliberação n.º 1781/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência da deliberação camarária do passado dia 10 de outubro de 2016, que autorizou a 

abertura do procedimento para a atribuição de lugares para a venda de flores, velas e afins, junto 

ao Cemitério Municipal, durante o período dos “Finados”, bem como da publicação do Edital n.º 

142/2016, tendo terminado no passado dia 20 de outubro de 2016, o prazo para apresentação dos 

requerimentos, e considerando a informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças, datada 

de 24 de outubro de 2016, proponho que se ratifique o meu despacho de 25 de outubro de 2016, 

que autorizou a emissão de uma licença para ocupação pontual do espaço público, com uma área 

prevista de 9 m2/vendedor, para a realização da referida venda, nos dias 30 e 31 de outubro e nos 

dia 1 e 2 de novembro de 2016, das 08h00 às 18h00, junto ao cemitério municipal, nos termos do 

artigo 84.º de Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, para os requerentes 

abaixo identificados: 1 – Rosa do Nascimento Caetano M. Costa (Flores); 2 – Delfina da 

Conceição B. Rendeiro Figueira (Flores); 3 – Agência Funerária de Peniche (Velas e acessórios 

funerários); 4 – Pedro Manuel Nascimento Cordeiro (Flores); 5 – Aurora Faria Pereira Beles 

(Flores); 6 – Dulce Maria B. Veríssimo Reis Flores); 7 – Paula Maria Barroso Oliveira (Flores); 

8 – Carla Susana Silva Soares Gonçalves (Flores); 9 – Vítor Miguel Ribeiro Marques (Flores); 

10 – José Elias Martins (Flores).» (Doc.962 NIPG 15854/16) ------------------------------------------  

 

22) Ocupação de espaço público para a realização da Feira de São Leonardo, na vila da 

Atouguia da Baleia, requerida pela Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1782/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 27 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 Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, por requerimento, 

datado de 7 de outubro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 26 de outubro de 2016, proponho que se autorize a 

emissão de uma licença para ocupação da via pública, com corte da via, para realização da 

denominada “Feira de São Leonardo”, nos termos do Art.º 84 do Regulamento de Publicidade e 

de Ocupação do Espaço Público, em conjugação com o n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-Regulamentar 

n.º 2-A/05, no dia 6 de novembro de 2016.» (Doc.963 NIPG 15958/16) -------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

23) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Associação Cultural Sénior de 

Peniche, para dinamização conjunta da disciplina de Conservação e Restauro no quadro da 

oferta letiva da Universidade Sénior de Peniche – Pelouro da Cultura: -----------------------------  
Deliberação n.º 1783/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de outubro 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 o) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove os termos do protocolo 

de cooperação a efetuar entre o Município de Peniche e a Associação Cultural Sénior de Peniche, 

tendo como objeto a dinamização conjunta da disciplina de Conservação e Restauro no quadro 

da oferta letiva da Universidade Sénior de Peniche.» (Doc.964 NIPG 17017/16) -------------------  

 

24) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a EDP Distribuição – Energia, S.A., 

que tem como objeto a alteração do Anexo I ao contrato de concessão da distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, celebrado entre o Município de Peniche e a EDP Distribuição – 

Energia, S.A., em 29 de outubro de 2001 – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética: ---------  
Deliberação n.º 1784/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 o Contrato de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, 

conforme Contrato Tipo de Concessão aprovado pela portaria 454/2001, de 5 de maio, celebrado 

entre o Município de Peniche e a EDP Distribuição – Energia, S.A., no dia 29 de outubro de 2001. 

Considerando que do referido contrato faz parte integrante o Anexo I designado por Definição 

dos tipos «correntes» de focos luminosos a utilizar no município. 

Considerando o acordo celebrado entre a EDP Distribuição – Energia, S.A. e a Associação 

Nacional de Município Portugueses para a revisão do Anexo I ao Contrato Tipo de Concessão, 

nos mesmo do protocolo que ora se apresenta. 

Considerando que da parte dos serviços técnicos deste Município há interesse na celebração do 

protocolo. 

Proponho que a Câmara Municipal aprove a minuta do protocolo a celebrar entre o Município 

de Peniche e a EDP Distribuição – Energia, S.A. que tem como objeto a alteração do Anexo I ao 

Contrato de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, celebrado entre o 

Município de Peniche e a EDP Distribuição – Energia, S.A. em 29 de outubro de 2001, em anexo.» 

(Doc.965 NIPG 17111/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

25) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro de Emprego e Formação 

Profissional de Santarém, para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, no 
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âmbito do Curso de Técnico de Animação e de Informação Turística – Pelouro Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1785/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém e tendo 

em conta a Informação dos Serviços de 21 de outubro, 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 Câmara Municipal aprove o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e 

o IEFP (Santarém) em anexo, que tem por objeto a realização de Formação Prática em Contexto 

de Trabalho - Curso de Técnico de Animação e de Informação Turística.» (Doc.966 NIPG 

17064/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

26) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1786/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 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 que em 5 de setembro de 2016, deliberou a Câmara Municipal de Peniche que se 

procedesse à abertura do procedimento para aquisição de combustíveis rodoviários. 

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

acordo quadro n.º 2/2015 CC-Oeste. 

Apresentaram propostas as empresas: Petróleos de Portugal – Petrogal S.A.; BP Portugal, S.A., 

Petroibérica, S.A. e Repsol Portuguesa, S.A. 

O júri, em 6 de outubro de 2016, elaborou o relatório preliminar de análise e avaliação das 

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

A 12 de outubro de 2016, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito 

de audiência prévia, sobre o teor e conclusões do relatório preliminar. 

Decorrido o prazo de 5 dias úteis, nenhum dos concorrentes se pronunciou. 

Em 24 de outubro de 2016, o júri, elaborou o relatório final, e decidiu manter o teor e conclusões 

do relatório preliminar. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 148.º do CCP proponho que a Câmara Municipal, aprove as 

propostas contidas no relatório final, que se resume a: 

1. Ordenação das propostas – lote 1: 

Classificação Concorrentes Pontuação Final 

1.º 
Petróleos de Portugal – Petrogal 

S.A. 
53,62 

2.º BP Portugal, S.A. 49,42 

2. Ordenação das propostas – lote 2: 

Classificação Concorrentes Pontuação Final 

1.º 
Petróleos de Portugal – Petrogal, 

S.A.  
78,98 

2.º Repsol Portuguesa, S.A. 78,58 

3.º Petroibérica, S.A. 77,50 

3. Adjudicação: 

3.1. Lote 1 – combustível rodoviário em posto de abastecimento público: gasolina sem 

chumbo 95 – 10.000 litros e gasóleo – 20.000 litros, ao concorrente Petróleos de Portugal, 
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Petrogal S.A. pelo preço contratual de 30.660,00 € (trinta mil seiscentos e sessenta euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

3.2. Lote 2 – gasóleo rodoviário a granel 300.000 litros, ao concorrente Petróleos de 

Portugal, Petrogal, S.A. pelo preço contratual de 264.000,00 € (duzentos e sessenta e quatro mil 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.» (Doc.967 NIPG 17084/16) --------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

27) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2016 – Pelouro 

das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1787/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros da 

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

da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, aprovar a 

proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 26 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 110/2016 da DDAF, em anexo, considerando o solicitado pelo 

senhor António Augusto Nunes Braz e a deliberação da Câmara Municipal n.º 1050/2016, de 4 de 

julho de 2016, proponho que a Câmara Municipal compense financeiramente o senhor António 

Augusto Nunes Braz através do pagamento de 1233,18€, e não compense financeiramente os 

custos incorridos com a obtenção da licença para amarração emitida pela Capitania do Porto de 

Peniche. Proponho, ainda, que a Câmara Municipal autorize o pagamento das despesas relativas 

a aquisição de combustível, que o senhor António Braz vier a apresentar até lhe ser entregue o 

Abrigo atribuído.» (Doc.968 NIPG 14656/16) -------------------------------------------------------------  

 

28) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2017 – Pelouro 

das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1788/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 pelos serviços do Município, informação 111/2016 da 

DDAF, proponho que a Câmara Municipal: 

1 – Tome conhecimento da lista de candidaturas apresentadas no procedimento de atribuição das 

Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga para o ano 2017, nos 

termos e para efeitos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento de Atribuição das Casas denominadas 

“Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga” 

2 – Crie uma comissão de pescadores e operadores marítimo-turísticos, com caráter consultivo, 

ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo 

dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga”.» (Doc.969 NIPG 17015/16) ----------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

29) Alienação de uma parcela de terreno, sita em Casais de Mestre Mendo, a Mário Fernando 

Henriques Honorato – Pelouro das Finanças:------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1789/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião de 2 de novembro 

de 2010, no âmbito do processo de licenciamento de obras n.º 403/05-DPGU, e considerando que 

compete à Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a 
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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 o Município de Peniche venda ao senhor Mário Fernando 

Henriques Honorato, pelo preço de 114,00 € (cento e catorze euros), o prédio urbano, composto 

por parcela de terreno, com a área de 4,56 (quatro vírgula cinquenta e seis) metros quadrados, 

sito na Rua do Moinho, no lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, 

concelho de Peniche, que confronta do norte, sul e nascente com Rua do Moinho e do poente com 

Mário Fernando Henriques Honorato, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche 

sob o n.º 11 931, da freguesia de Atouguia da Baleia, inscrito a favor do Município de Peniche 

pela apresentação 3176, de 25 de Março de 2011 – Aquisição, e inscrito na matriz predial urbana 

da mesma freguesia sob o artigo 8896, para anexação ao prédio urbano descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8834, da freguesia de Atouguia da Baleia, inscrito a favor 

do comprador, pela apresentação 11, de 4 de dezembro de 2007, e inscrito na matriz predial 

urbana da mesma freguesia sob o artigo 8366. Nos termos da deliberação supramencionada e 

considerando a informação da Secção de Património e Aprovisionamento, datada de 31 de março 

de 2011, deve o comprador dar quitação do valor de 630,04 € (seiscentos e trinta euros e quatro 

cêntimos) correspondente às despesas administrativas que o Município suportou com a 

tramitação do processo de venda.» (Doc.970 NIPG 17083/16) -----------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

30) Utilização dos circuitos especiais de transporte dos alunos do ensino básico para o ano 

letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1790/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 deliberação da Câmara Municipal n.º 1139/2016, de 25 de julho, que aprovou 

e autorizou o funcionamento dos circuitos especiais de transporte dos alunos do ensino básico 

para o ano letivo 2016/2017, no uso da competência estabelecida na alínea gg) 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 respetiva utilização pelos alunos constantes da informação do Pelouro da Educação, datada de 

20 de outubro de 2016, e que se anexa.» (Doc.971 NIPG 17020/16) -----------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

31) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, 

e arraial ao ar livre, na localidade de Reinaldes, requerido pelo Fábrica da Igreja Paroquial de 

Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1791/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 Fábrica Igreja Paroquial Freguesia São Leonardo de Reinaldes, 

por requerimento, datado de 14 de outubro de 2016, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de outubro de 2016, proponho 

que seja ratificado o meu despacho, datado de 25 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 da Festa Anual com baile, junto à Igreja de Santa 

Bárbara, em Reinaldes, no dia 1 de novembro de 2016, e Autorização para realização de 

Procissão Religiosa, no dia 1 de novembro de 2016, às 15:30 horas, nos termos do Art.º 7.º do 
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Dec. Reg. N.º 2-A/2005, de 24 de março. Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e 

considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do 

n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Comissão 

Fábrica da Igreja de Santa Bárbara, do pagamento das respetivas taxas.» (Doc.972 NIPG 

16447/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santa Quitéria, e arraial ao 

ar livre, na vila de Ferrel, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1792/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 Junta de Freguesia de Ferrel, por requerimento, datado de 6 de 

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

Municipais, datada de 25 de outubro de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, 

datado de 25 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 da Festa Anual com baile, no Largo de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, nos dias de 

27 a 30 de outubro 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, dado tratar-se de uma atividade que pode afetar o 

trânsito normal, 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 30 de outubro 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 e Autorização para a ocupação de espaço público, nos termos 

do Art.º 84.º do Regulamento de Publicidade, de 27 a 30 de outubro de 2016, considerando a 

necessidade de montagem dos equipamentos e posterior desmontagem.» (Doc.973 NIPG 

15862/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

33) Licenciamento de evento denominada 1.º Passeio de Tratores Agrícolas e Exposição, 

requerido pelo Espaço Sénior São Leonardo, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1793/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 pelo Espaço Sénior São Leonardo de Atouguia da Baleia, por 

requerimento, datado de 7 de outubro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas 

e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 26 de outubro de 2016, proponho que se 

autorize a realização do evento acima referido, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento 

das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março; 

para a realização do denominado “1.º Passeio de Tratores Agrícolas e Exposição”, no Concelho 

de Peniche, no dia 13 de novembro de 2016. Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, 

e considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo 

do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o Espaço 

Sénior São Leonardo de Atouguia da Baleia, do pagamento de taxas pelo licenciamento do 

denominado “1.º Passeio de Tratores Agrícolas e Exposição”, no Concelho de Peniche, no dia 13 

de novembro de 2016.» -----------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes não participou na apreciação e votação deste assunto.  
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(Doc.974 NIPG 15995/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

34) Coorganização entre o Município de Peniche, a Federação Portuguesa de Surf e o 

Península de Peniche Surf Clube de três provas desportivas, denominadas Peniche Bodyboard 

Meeting 2016 by Montepio e Etapa do Circuito Rip Curl Peniche Powered by Montepio – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1794/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 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 o e-mail do Península de Peniche Surf Clube, datado de 24 de outubro de 2016, 

relativa à realização de três provas desportivas, em 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, e nos termos do n.º 4 da Cláusula Primeira do Protocolo de 

Cooperação celebrado entre o Município de Peniche e o Península de Peniche Surf Club, no dia 

5 de agosto de 2013, autorize que o Município participe na organização das provas desportivas 

denominadas Peniche Bodyboard Meeting 2016 by Montepio, a realizar nos dias 12 e 13 e 19 e 

20 de novembro, e Etapa do Circuito Rip Curl Peniche Powered by Montepio, a realizar nos dias 

3 e 4 de dezembro (data a confirmar), todas inseridas no Peniche Náutico 2016, nos termos da 

informação n.º 33/16 do Centro de Alto Rendimento, datada de 26 de outubro de 2016.» (Doc.975 

NIPG 17245/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

35) Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia, para aquisição de um 

terreno – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1795/2016: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido da Freguesia de Atouguia 

da Baleia de apoio financeiro para aquisição de um terreno. (NIPG 2382/16) ------------------------  

 

36) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito do protocolo 

celebrado para o fornecimento de refeições escolares, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro da 

Educação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1796/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 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 o ponto 4 da cláusula 2.ª do protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e o Sporting Clube da Estrada, para garantir o 

fornecimento de refeições escolares, em que compete ao Município de Peniche compensar o 

Sporting Clube da Estrada pelas despesas relativas a consumo de água e energia elétrica, bem 

como outras decorrentes da utilização das instalações, e a informação prestada pelo Secretário 

do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, datada de 26 de outubro de 2016, proponho, que 

seja atribuído um subsídio para o ano letivo 2016/2017, no valor de 3 300,00 euros, a pagar em 

três prestações, nos meses de novembro de 2016 e janeiro e março de 2017.» -----------------------  

O senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto. (Doc.976 

NIPG 17062/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

37) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino básico do Agrupamento de Escolas de Peniche, para o ano letivo de 2016/2017 – Pelouro 
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da Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1797/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 deliberação da Câmara Municipal n.º 1140/2016, de 25 de julho, e a informação 

do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 20 de outubro, 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, proponho que se autorize a transferência de 377,95 euros, para o Agrupamento 

de Escolas de Peniche, destinada a auxílios económicos para livros e material escolar destinados 

a alunos carenciados que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2016/2017.» (Doc.977 NIPG 17021/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

38) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino básico do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para o ano letivo de 2016/2017 – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1798/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 deliberação da Câmara Municipal n.º 1140/2016, de 25 de julho, e a informação 

do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 20 de outubro, 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, proponho que se autorize a transferência de 119,90 euros, para o Agrupamento 

de Escolas D. Luís de Ataíde, destinada a auxílios económicos para livros e material escolar 

destinados a alunos carenciados que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano 

letivo de 2016/2017.» (Doc.978 NIPG 17021/16)----------------------------------------------------------  

 

39) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino básico do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para o ano letivo de 

2016/2017 – Pelouro da Educação: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1799/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 deliberação da Câmara Municipal n.º 1140/2016, de 25 de julho, e a informação 

do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 20 de outubro, 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, proponho que se autorize a transferência de 52,25 euros, para o Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia, destinada a auxílios económicos para livros e material escolar 

destinados a alunos carenciados que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano 

letivo de 2016/2017.» (Doc.979 NIPG 17021/16)----------------------------------------------------------  

 

40) Atribuição de apoio à Santa Casa de Atouguia da Baleia, para a realização da Festa/Feira 

de São Leonardo – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1800/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 26 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda à Santa Casa da 

Misericórdia de Atouguia da Baleia, o apoio logístico para a realização do “Festa/Feira de São 

Leonardo”, que terá lugar nos dias 5 e 6 de novembro, na vila da Atouguia da Baleia.» (Doc.980 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 31.10.2016 * Livro 107 * Fl.862 

NIPG 17244/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

41) Apoio financeiro dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento ao Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche – Pelouro das Finanças: ---------------------------------  
Deliberação n.º 1801/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia Municipal 

que autorize o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

a deliberar sobre a concessão de apoios financeiros ao Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, no ano 2017, até ao valor máximo de 37 500,00 euros, para cumprimento 

do estalecido na alínea v) n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

(NIPG 17105/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1802/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove horas e quarenta 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 

5 de dezembro 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. ----------------------------------------  

 


