
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 27.07.2017 * Livro 108 * Fl. 606 

ATA N.º 37/2017 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, 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, Sandra Cristina 

Machado Matos, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, 

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

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

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

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

 ------------------- 1) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do 

Planeamento;------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para construção de edifício para indústria, comércio e 

serviços, na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional 

Lobster, Import e Exprt, L.da – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Estudo para a execução de passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo – Pelouro 

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

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Sinalização vertical, no acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito;-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Colocação de pilaretes, junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do 

Trânsito;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Sinalização rodoviária, na Rua do Forte, na Consolação – Pelouro do Trânsito; 

 ------------------- 7) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para o comboio 

turístico, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------  

 ------------------- 8) Reserva de lugar de estacionamento, para pessoa com mobilidade 

condicionada, na Praceta do Vale Verde, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------------------  

 ------------------- 9) Alteração de matrícula em lugar de estacionamento reservado para pessoa com 

mobilidade condicionada, na Rua António Videira, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------  

 ------------------- 10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreita de “Beneficiação do Edifício de Habitação Social Coosofi”, executada pela empresa 

Sotecnisol - Coberturas & Fachadas, L.da – Pelouro das Obras Municipais; ---------------------------  

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

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

Município, para o ano de 2017 (modificação 13) – Pelouro das Finanças; -----------------------------  

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

ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 14) – Pelouro 

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

 ------------------- 13) Orçamento participativo 2017 – Pelouro das Finanças; --------------------------  

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

 ------------------- 14) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida 

de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

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

 ------------------- 15) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida 
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de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Obras Municipais (Carpintaria) – 

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

 ------------------- 16) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida 

de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaço Internet) 

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

 ------------------- 17) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida 

de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes) 

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

 ------------------- 18) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento, de acordo 

com no mapa de pessoal 2017 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das 

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

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

 ------------------- 20) Atribuição do nome de Rua da Escola, a uma artéria da localidade de Ribafria 

– Pelouro de Ligação às Freguesias; -------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em 

Geraldes – Pelouro das Finanças; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AW-

Energy – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 

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

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

 ------------------- 24) Candidatura ao Programa Ecovalor 2017/2018 – Pelouro da Educação; ------  

 ------------------- 25) Relatório intercalar do Projeto 2520 Move-te E6G, referente ao período de 1 

de janeiro a 30 de junho de 2017 – Pelouro da Juventude; -----------------------------------------------  

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

 ------------------- 26) Permuta de inquilinos, no âmbito da operação de requalificação de fogos no 

Bairro Senhor do Calvário – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------  

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

 ------------------- 27) Ponto de situação da proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de 

Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas, efetuada pela Sociedade Filarmónica União 1.ª de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia – Pelouro da Juventude; ------------------------------------  

 ------------------- 28) Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipação em despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias; --------------------------  

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

 ------------------- 29) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ----------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezoito horas e trinta minutos, encontrando-se 

na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------  

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

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

durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves e Etelvina Alves, Chefe e Técnica Superior da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a três 

da ordem do dia. Esteve também presente o senhor Professor Jorge Carvalho, durante a apreciação 

e votação dos pontos um a três da ordem do dia. O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou 

na reunião até às vinte horas e onze minutos, tendo saído após a apreciação do ponto três da ordem 
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do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia: ----------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do Planeamento: ------------  
Deliberação n.º 1011/2017: Deliberado voltar a apreciar o desenho do traçado da via paralela à 

Marginal Norte na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU) -----------------------------------  

 

2)Pedido de licenciamento para construção de edifício para indústria, comércio e serviços, na 

Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional Lobster, 

Import e Exprt, L.da – Pelouro do Urbanismo: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1012/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 12 de julho de 2017, referente ao pedido de licenciamento para construção de 

edifício para indústria, comércio e serviços, na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado 

pela empresa TM - Internacional Lobster, Import e Exprt, L.da, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (DPGU 56/17) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Estudo para a execução de passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo – Pelouro do Planeamento: 

Deliberação n.º 1013/2017: Deliberado apreciar o assunto referente ao estudo para a execução de 

passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo, na próxima reunião da Câmara Municipal. -----------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

4) Sinalização vertical no acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -------  
Deliberação n.º 1014/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

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

redação, no acesso à Praia da Gamboa, em Peniche, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação 

e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ---------  

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

votação deste assunto. (Doc.564 NIPG 10824/17) ---------------------------------------------------------   

 

5) Colocação de pilaretes junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do Trânsito: ----------  
Deliberação n.º 1015/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à colocação de pilaretes junto à Avenida do Mar, em 

Ferrel, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 9949/17) ------------------------------------  

 

6) Sinalização rodoviária na Rua do Forte, na Consolação – Pelouro do Trânsito: -------------  
Deliberação n.º 1016/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 
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anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

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

redação, na Rua do Forte, na Consolação, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e 

respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» -----------  

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

votação deste assunto. (Doc.565 NIPG 11232/17) ---------------------------------------------------------   

 

7) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para o comboio turístico, na 

Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1017/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de julho de 2017, referente à sinalização vertical para reserva de lugar de 

estacionamento para o comboio turístico, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, na próxima 

reunião da Câmara Municipal. (NIPG11366/17) -----------------------------------------------------------  

 

8) Reserva de lugar de estacionamento, para pessoa com mobilidade condicionada, na Praceta 

do Vale Verde, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1018/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

anexa-se proposta estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e sinalização 

rodoviária correspondente, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, conforme a secção 

2.8.2 da Norma Técnica para Melhoria de Acessibilidades das Pessoas com Mobilidade 

Condicionada, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na Praceta do Vale Verde, 

n.º 3, em Peniche, e propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ------------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.566 NIPG 11243/17) ---------------------------------------------------------  

 

9) Alteração de matrícula em lugar de estacionamento reservado para pessoa com mobilidade 

condicionada, na Rua António Videira, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------  
Deliberação n.º 1019/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

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

redação, na Rua António Videira, n.º 15-1.º Dt.º, em Peniche, e propõe-se à Câmara Municipal 

apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

votação deste assunto. (Doc.567 NIPG 11369) -------------------------------------------------------------  

 

10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreita de 

“Beneficiação do Edifício de Habitação Social Coosofi”, executada pela empresa Sotecnisol - 

Coberturas & Fachadas, L.da – Pelouro das Obras Municipais: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1020/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 
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pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 394.º do C.C.P. (Código dos Contratos Públicos), 

anexa-se proposta de nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreitada “Beneficiação do Edifício de Habitação Social COOSOFI”. Parece de nomear a 

comissão e notificar o empreiteiro, nos termos do n.º 3 do artigo 394.º do C.C.P. conforme a 

informação dos serviços.» -------------------------------------------------------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.568 NIPG 11337/17) ---------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

para o ano de 2017 (modificação 13) – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 1021/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de julho de 2017, 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 20 de julho de 2017, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2017 

(modificação n.º 13), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» -----------  

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

votação deste assunto. (Doc.569 NIPG 11408/17) ---------------------------------------------------------  

 

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

Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 14) – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1022/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de julho de 2017, referente à alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual 

de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano 2017 

(modificação 14), na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11409/17) ---------------------  

 

13) Orçamento participativo 2017 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 1023/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 19 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que na sequência da deliberação n.º 745/2017, de 12 de junho, que aprovou a 

listagem provisória dos projetos para o ano 2017, foi realizada a audiência de interessados, de 

21 de junho a 5 de julho, e que findo o período estabelecido para o efeito e não houve qualquer 

pronúncia; 

Considerando a informação da Equipa de Apoio ao Orçamento Participativo, de 19 de julho de 

2017, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, nos termos do artigo 16.º das Normas de 

Participação (NP) aprove a lista final de projetos a submeter a votação, nos seguintes termos: 

 

NOME DO PROJETO ORÇAMENTO 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

“Projeto sai da Caixa” valorização do 

património cultural imaterial a partir dos 

bairros sociais de Peniche  

6957,84 €  24 Meses 

Criação de Parque Canino  7500,00 €  24 Meses 
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Colocação de um baloiço para deficientes e de 

um bebedouro no parque infantil – centro da 

cidade 

6500,00 €  24 Meses 

Colocação de baloiços e bebedouros no parque 

urbano da cidade de Peniche (Baloiços 

adaptados e não adaptados bem como de 4 

bebedouros ao longo do calçadão) 

7400,00 €  24 Meses 

Arte Urbana 

Pintura de empenas do Bairro Luis de Camões  
7500,00 €  24 Meses 

Colocação de 1 quiosque móvel a instalar no 

jardim Nossa Sr.ª da Conceição para utilização 

sazonal como posto de turismo  

5000,00 €  24 Meses 

Proponho, ainda, que a votação seja realizada presencialmente, com recurso a meios informáticos 

(preenchimento de formulário online), nos seguintes termos: 

 Os cidadãos residentes exercem o seu direito a voto nas Juntas de Freguesia onde estão 

recenseados; 

 Os cidadãos naturais, trabalhadores ou estudantes no concelho de Peniche, exercem o seu 

direito a voto na Câmara Municipal, mediante apresentação de documento comprovativo 

de ligação com o município; 

 Os menores de 18 anos (por não estarem recenseados) exercem o seu direito a voto na 

Câmara Municipal, mediante apresentação de documento comprovativo de ligação com o 

município e com a devida autorização do seu representante legal; 

 As Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal disponibilizam meios informáticos para a 

votação; 

 O votante apenas pode exercer o seu voto uma vez, sendo este processo confirmado pela 

Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal; 

 Locais de votação: 

 Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

 Junta de Freguesia de Ferrel 

 Junta de Freguesia de Peniche 

 Junta de Freguesia da Serra d´El-Rei 

 Câmara Municipal de Peniche – Serviço de Ação Social.» -------------------------- 
O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.570 NIPG 11453/17) ---------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

14) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, para o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1024/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho de 2017, 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 das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda 

à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade, através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início 

em setembro de 2017 e com duração de 12 meses (renovável), para o Centro Social do Pessoal 

da Câmara Municipal de Peniche, no sentido de integrar a colaboradora Ivone de Castro Delgado 
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Varina.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

votação deste assunto. (Doc.571 NIPG 11374/17) ---------------------------------------------------------   

 

15) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Obras Municipais (Carpintaria) – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1025/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho de 2017, 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 das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda 

à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade, através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início 

em setembro de 2017 e com duração de 12 meses (renovável), para a Divisão de Obras Municipais 

– Carpintaria, no sentido de integrar o colaborador Tiago Alexandre de Jesus Santos.» -----------  

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

votação deste assunto. (Doc.572 NIPG 11375/17) ---------------------------------------------------------   

 

16) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaço Internet) – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1026/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho de 2017, 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 das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda 

à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade, através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início 

em setembro de 2017 e com duração de 12 meses (renovável), para a Divisão de Energia e 

Ambiente – Espaço Internet, no sentido de integrar o colaborador Miguel João Teodoro dos 

Santos Barba.» --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.573 NIPG 11376/17) ---------------------------------------------------------    

 

17) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes) – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1027/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho de 2017, 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 das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda 

à contratação de um candidato com deficiência ou incapacidade, através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de candidatura, com início 

em setembro de 2017 e com duração de 12 meses (renovável), para a Divisão de Energia e 

Ambiente – Espaços Verdes, no sentido de integrar o colaborador Paulo Jorge Franco Lopes.» -  

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

votação deste assunto. (Doc.574 NIPG 11377/17) ---------------------------------------------------------   
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18) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento, de acordo com no Mapa 

de Pessoal 2017 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1028/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Verificando-se a existência de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do 

Município de Peniche, para o ano de 2017, aprovado pela Assembleia Municipal, na sua sessão 

ordinária de 07 de dezembro de 2016, deliberação n.º 45/2016, alterado pela 2.ª vez pela 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 04 de julho de 2017, deliberação n.º 26/2017, 

proponho, conforme o artigo 48.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado 

de 2017), os artigos 27.º, 30.º e 33.º da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), e o artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro, que a Câmara Municipal aprove a abertura dos seguintes 

procedimentos concursais comuns, com possibilidade de recrutar trabalhadores com ou sem 

relação jurídica de emprego público constituída: 

Em que: TS – Técnico Superior; AO – Assistente Operacional» ----------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.575 NIPG 11380/17) -----------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:  

 

19) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das Finanças: ------  
Deliberação n.º 1029/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a necessidade da emissão de Senhas de Cobrança para uso no Mercado 

Municipal, conforme informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças a Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 11 de julho de 2017, no uso da competência estabelecida na alínea ee) 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 

emissão dos seguintes títulos de coleta:  

- Ocupação de terrado: 30 cadernetas numeradas de 1 a 3000, série I, cor creme, da taxa de 

1,35€; 

- Ocupação de terrado: 15 cadernetas numeradas de 1 a 1 500, série I, cor cinza, da taxa de 

0,68€; 

- Ocupação de terrado venda por grosso: 3 cadernetas numeradas de 1 a 300, série E, cor rosa, 

da taxa de 2,45€; 

- Ocupação de terrado venda por grosso: 10 cadernetas numeradas de 1 a 1000, série I, cor azul 

Vínculo Serviço Lugares Categoria Área N.º Processo 
Refe-

rência 

Indeterminados DPGU 1 TS Arquitetura 
Processo n.º 

40/02-04 (2017) 
A 

Determinados DAF 1 TS Políticas Públicas 
Processo n.º 

40/02-05 (2017) 
A 

Determinados 

DEA 10 AO 
SHL - 

Cantoneiros Processo n.º 

40/02-06 (2017) 

A 

DEA 1 AO SHL – Motoristas B 

DEA 2 AO Espaços Verdes C 

Total - 15 - - -- - 
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claro, da taxa de 1,10€; 

- Utilização de balanças: 1 caderneta numerada de 1 a 100, série F, cor amarelo torrado, da taxa 

de 0,45€; 

- Utilização de frigoríficos: 5 cadernetas numeradas de 1 a 500, série G, cor azul escuro, da taxa 

de 1,80€; 

- Utilização de frigoríficos: 5 cadernetas numeradas de 1 a 500, série G, cor amarelo escuro, da 

taxa de 0,90€.» --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.576 NIPG 10822/17) ---------------------------------------------------------  

 

TOPONÍMIA: 

 

20) Atribuição do nome de Rua da Escola, a uma artéria da localidade de Ribafria – Pelouro 

de Ligação às Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1030/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia e considerando o parecer 

favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 7 de julho de 2017, assente no fundamento 

apresentado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, e nos termos do artigo 7.º do Regulamento 

Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, estão reunidos os pressupostos para atribuir o 

nome de Rua da Escola na localidade de Ribafria, freguesia de Atouguia da Baleia, à artéria que 

nasce na Rua da Associação e termina na Rua da Esperança, ambas na localidade de Ribafria, 

freguesia de Atouguia da Baleia. Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e nos termos do artigo 5.º do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, 

atribua o nome de Rua da Escola, na localidade de Ribafria, freguesia de Atouguia da Baleia, à 

artéria que nasce na Rua da Associação e termina na Rua da Esperança, ambas na localidade de 

Ribafria, freguesia de Atouguia da Baleia.» ----------------------------------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.577 NIPG 10825/17) ---------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

21) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em Geraldes – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1031/2017: Deliberado apreciar o processo referente à aquisição de um imóvel, 

sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em Geraldes, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 4259/17) -----------------------------------------------------------------------------------   

 

22) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AW-Energy – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1032/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à renovação da doação de edifício modular ao Município, 

pela empresa AW-Energy, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 4503/17) ------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

23) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 – Pelouro 
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das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1033/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando que o Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos 

Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga, prevê a entrega das chaves dos Abrigos, aos pescadores, 

no mês de janeiro, e que, conforme cronograma que se anexa, para cumprir tal data é necessário 

que a Câmara Municipal dê início ao procedimento de atribuição das Casas denominadas 

“Abrigo dos Pescadores”, sitas na Ilha da Berlenga, para o ano de 2018. 

Nos termos da competência que me confere o n.º 2 do artigo 7.º do RACDAPIB, proponho a 

abertura do procedimento nos seguintes termos: 

a) O prazo para apresentação de candidaturas: entre 1 e 31 de agosto de 2017; 

b) O número de Abrigos a atribuir: 

i.  Aos pescadores: 11 abrigos; 

ii. Aos operadores marítimo-turísticos: 3 abrigos; 

c) O órgão responsável por prestar os esclarecimentos necessários à boa interpretação do 

procedimento é o Presidente da Câmara Municipal; 

d) O valor a pagar como contrapartida pela utilização dos Abrigos, tendo em conta a deliberação 

da Câmara Municipal, de 30 de outubro de 2012, mantem-se a tabela de preços:  

 “Artigo 36.º - Utilização das casas abrigo: 

a. Abrigos para atividade da pesca (período de janeiro a dezembro) - 600,00 euros por 

abrigo/anuidade; 

b. Abrigos para a atividade marítimo-turística ou turismo de natureza (período de maio a 

setembro) - 500,00 euros por abrigo/anuidade.”» ---------------------------------------------------------  

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

votação deste assunto (Doc.578 NIPG 10823/17) ----------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

24) Candidatura ao Programa Ecovalor 2017/2018 – Pelouro da Educação: ----------------------  
Deliberação n.º 1034/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 14 

de julho, e no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que o Município apresente candidatura ao 

Programa Ecovalor 2017/2018, promovido pela Valorsul. Este Programa, dirigido à comunidade 

escolar, tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de educação e sensibilização 

ambientais, lúdicas e pedagógicas, que promovam comportamentos ambientais adequados à 

melhor gestão dos resíduos urbanos.» -----------------------------------------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.579 NIPG11234/17) ----------------------------------------------------------  

 

25) Relatório intercalar do Projeto 2520 Move-te E6G, referente ao período de 1 de janeiro a 

30 de junho de 2017 – Pelouro da Juventude: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1035/2017: Por proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, a Câmara 

Municipal tomou conhecimento do relatório intercalar do Projeto 2520 Move-te E6G, referente ao 

período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2017. -------------------------------------------------------------   

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 
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deste assunto. (NIPG 11325/17) ------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

26) Permuta de inquilinos, no âmbito da operação de requalificação de fogos no Bairro Senhor 

do Calvário – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1036/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, 

propõe-se à Câmara Municipal a permuta dos inquilinos sinalizados na referida informação, nos 

termos do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º, Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, que estabelece o regime Jurídico das Autarquias Locais, conferindo-lhe competências 

na área da habitação, assim como, o estipulado no n.º 2 do artigo 16-A da Lei n.º 81/2014 de 19 

de dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016 de 24 de agosto, que estabelece o novo regime de 

Arrendamento Apoiado para Habitação, definindo no caso de requalificação urbanística a 

transferência de agregados familiares para outros fogos.» ----------------------------------------------  

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

votação deste assunto. (Doc.580 NIPG 11323/17) ---------------------------------------------------------   

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:  

 

27) Ponto de situação da proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Prémios de 

Mérito Desportivo a Jovens Atletas, efetuada pela Sociedade Filarmónica União 1.ª de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia – Pelouro da Juventude: ----------------------------------  
Deliberação n.º 1037/2017: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação da 

proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens 

Atletas, efetuada pela Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da 

Baleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

deste assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

28)Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para comparticipação em 

despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias; -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1038/2017: Deliberado apreciar o processo referente à atribuição de subsídio à 

Freguesia de Atouguia da Baleia, para comparticipação em despesas diversas, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS:  

 

29) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1039/2017: Deliberado apreciar o processo referente à Fortaleza de Peniche na 

próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1040/2017: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 
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minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

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

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

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

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

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

18 de setembro de 2017, 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. ----------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


