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ATA N.º 12/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2013: 

 

Aos catorze dias do mês de maio do ano dois mil e treze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José 

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

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge 

Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 

Domingos, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ---------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos. -------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais vinte e oito assuntos na ordem do dia, 

que foram todos admitidos, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 8/2013, referente à reunião camarária realizada no 

passado dia dezanove de março de dois mil e treze, tendo sido dispensada a sua leitura por o 

respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes 

que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos 

do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram 

solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------  

- João Campos, que solicitou que o Município retire as areias que estão a envolver o apoio de 

praia da Praia do Cerro, de que é concessionário. O senhor Presidente da Câmara deu indicação 

ao Diretor do Departamento de Energia e Ambiente, que estava presente na reunião, para 

solicitar à Agência Portuguesa do Ambiente e à CCDR-LVT, entidades com a jurisdição da 

zona, que venham visitar o local para indicarem o que pode ser feito. ----------------------------------  

- Carolina Silva, que protestou contra diversos acontecimentos ocorridos durante a semana 

académica, promovida pelos alunos da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, 

nomeadamente pelo ruído provocado e pelos atos de vandalismo que se verificaram. Lamentou 

que o Município de Peniche, como entidade licenciadora, não tenha tido uma atitude de 

fiscalização para garantir o cumprimento da legislação nacional. O senhor Presidente da Câmara 

disse que o Município acompanhou sempre todo o processo, na tentativa de minimizar os 

impactos da festa na população. ------------------------------------------------------------------------------  

- Luís Alves Martins, que disse ser proprietário de um prédio rústico, sito em Ferrel, que foi 

ocupado e dividido com a abertura da Rua Barbosa du Bocage, e propôs que o Município aceite 

a permuta da área que ocupou por uma parcela de terreno localizada a sul do seu prédio. O 

senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, que estava presente na reunião, para fazer uma informação sobre todas as decisões 

tomadas pelos órgãos do Município relativamente ao prédio rústico propriedade do munícipe e 

ao terreno municipal com o qual confina. -------------------------------------------------------------------  

- Rosa Maria Miranda Sousa, que se queixou, mais uma vez, que o seu vizinho ocupou um espaço 

público, confinante com a sua casa, o que não lhe permite abrir as janelas. O senhor Presidente da 
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Câmara deu conhecimento do ponto de situação do processo e solicitou ao senhor Vice-Presidente 

que medie a situação com o ocupante do terreno municipal em nome do Município. ------------------  

- Bruno Miguel Pouseiro Sebastião, que solicitou que o estabelecimento de bebidas denominado 

Café Central, sito na ilha do Baleal, tenha horário de funcionamento até às 4h00. -------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

No período Antes da Ordem do Dia, 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 30 de abril, participou na Assembleia Geral da Agência de Desenvolvimento Regional 

do Oeste. Informou que irá haver a suspensão temporária da atividade da agência, porque o seu 

Centro Novas Oportunidades, fim para que foi criada, já não está em funcionamento. --------------  

- No dia 30 de abril, recebeu quadros da PwC – PricewaterhouseCoopers, que é parceira no 

Cluster do Mar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 2 de maio, recebeu o senhor Embaixador da Tailândia em Lisboa, que veio visitar as 

estruturas de aproveitamento da energia das ondas. -------------------------------------------------------  

- No dia 3 de maio, participou num encontro nacional promovido pela Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, para debater a futura lei das finanças locais. ---------------------------------  

- No dia 4 de maio, esteve presente no Portugal Open. Deixou uma palavra de felicitação ao 

atleta Gastão Elias, que participou no torneio, e ao Clube de Ténis de Peniche, por estar 

associado ao surgimento deste atleta. ------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de maio, esteve presente nas celebrações do aniversário da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. ------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de maio, esteve com alunos da Escola Secundária Eça de Queiroz. ------------------------  

- No dia 6 de maio, reuniu-se com representantes dos quatro municípios que têm centros de alto 

rendimento de surf, Viana do Castelo, Aveiro, Nazaré e Peniche.---------------------------------------  

- No dia 6 de maio, participou numa reunião da Associação Oceano XXI. ----------------------------  

- No dia 7 de maio, reuniu-se com a empresa Viveiros Porto de Areia Sul, L.
da

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

- No dia 7 de maio, participou numa reunião de preparação das celebrações do Dia Nacional do 

Pescador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de maio, reuniu-se com a Coopeniche - Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL. -------  

- No dia 8 de maio, esteve presente no seminário Oeiras Internacional. -------------------------------  

- No dia 8 de maio, esteve presente na abertura oficial da Orienta-te - Feira de Ensino, 

Formação e Emprego. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de maio, esteve na ilha da Berlenga, para preparar a época balnear. -----------------------  

- No dia 9 de maio, participou na reunião da Direção e na Assembleia Geral da Associação 

Oceano XXI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 10 de maio, esteve presente na sessão de encerramento do congresso da Associação dos 

Agentes de Navegação de Portugal. --------------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de maio, esteve presente numa ação promovida pelo SINTAP, em São Bernardino. --  

- No dia 12 de maio, esteve em Atouguia da Baleia, para assistir ao II Passeio de Clássicos, 

promovido pela Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, a 

quem felicitou pela iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de maio, esteve presente na festa anual do Casal Faísca. -----------------------------------  

- No dia 12 de maio, esteve presente numa ação desenvolvida no Parque Urbano. -------------------  

- No dia 13 de maio, visitou, com os restantes eleitos da CDU, o bairro do Calvário. ---------------  
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- No dia 13 de maio, recebeu a Fundação EDP, que está a preparar uma ação de recolha de lixo 

no litoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de maio, participou numa reunião sobre um processo de venda de terrenos em Ferrel.  

- No dia 13 de maio, reuniu-se com a Diretora Regional do Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas, I.P. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 1 a 13 do corrente ano:  

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

- Na Festa Anual dos Alunos de Religião e Moral da Escola Secundária de Peniche, decorrida 

no passado dia 1 de maio, no pátio desta Escola; 

- No convívio de Natação Sincronizada, no dia 4 de maio, nas Piscinas Municipais;  

- Na apresentação da atual Direção do Clube Recreativo Penichense, decorrida no dia 4 de maio; 

- Na abertura oficial da Feira de Ensino, Formação e Emprego - Orienta-te, no passado dia 8 

de maio. O objetivo deste evento, que contabilizou a sua 6.ª edição, é o de contribuir para a 

orientação dos jovens e para a sua integração na vida ativa, através da divulgação de recursos 

existentes ao nível do ensino superior, profissional e emprego. O ano de 2013 contou com a 

participação de mais de 50 expositores provenientes de todo o país e com uma acentuada 

participação da comunidade escolar; 

- Nas iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, no âmbito do “Mês de 

Maio – Mês do Coração”, no passado dia 12 de maio;  

- No “2.º Passeio de Clássicos Villa Atouguia da Baleia", organizado pela Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 de Atouguia da Baleia, no dia 12 de maio. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente: 

- Na visita às instalações do imóvel sito na Rua 13 de Infantaria; 

- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre a rua projetada à Rua Fonte da Nora. A 

obra começa dia 4 de junho; 

- Na visita à obra do passeio junto ao cemitério, acompanhado do Presidente da Junta de 

Freguesia da Conceição;  

- Na reunião sobre a obra da Avenida da República, em Serra d’El-Rei; 

- Na ida à Ilha da Berlenga para fazer um levantamento das obras a realizar nas casas de apoio 

aos Pescadores; 

- Na reunião com a Coopeniche;  

- Na visita às obras do Bairro do Calvário;  

- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre a Mostra Internacional de Rendas de Bilros, 

agendada para os dias 25, 26, 27 e 28 de julho. Este evento contará com o maior número de 

delegações estrangeiras de sempre.  

- Na reunião sobre o Mapa de Obras Municipais com os respetivos serviços técnicos;  

- Na reunião com um grupo de estudantes da Escola Superior de Educação de Leiria a fim de 

prestar esclarecimentos sobre a Estratégia Municipal da Renda de Bilros de Peniche. Estes 

esclarecimentos irão integrar o projeto de investigação que cabe a estes alunos realizar, 

intitulado por "As rendas de bilros de Peniche na preservação de uma tradição". 

- Nas reuniões sobre o alargamento do Cemitério de Ferrel onde participaram, quer a equipa 

técnica municipal, quer a Junta de Freguesia desta localidade, decorridas nos passados dias 8 e 

13 de maio;  

- Na reunião com a Associação Distrital de Santarém de Karaté a propósito de evento a realizar 

em Peniche, no âmbito desta modalidade.  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta do seguinte:  

- Informou que o Parque Infantil do Centro da Cidade encontra-se em obras.  
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- Principais intervenções em curso:  

- Casa Mortuária;  

- Espaço da Feira Mensal;  

- Bairro do Calvário; 

- Rampa na Consolação; 

- Informou da ocorrência de um novo acidente, no IP 6, com 5 feridos, três dos quais em estado 

grave. Referiu ser pertinente lançar o repto à Estradas de Portugal no sentido de proceder à 

colocação de separadores centrais nas zonas com apenas uma faixa de rodagem em cada uma 

das vias.» [sic] ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 1 de maio, participou nas celebrações do aniversário da Casa do Benfica de Peniche e na 

festa de finalistas da Escola Secundária de Peniche. -------------------------------------------------------  

- No dia 5 de maio, participou nas celebrações do 10.º aniversário do Agrupamento de Escuteiros 

de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 8 de maio, esteve presente na abertura oficial da Orienta-te - Feira de Ensino, 

Formação e Emprego. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de maio, esteve presente na tarde de dança e movimento para pessoas idosas 

organizada pela Escola Secundária de Peniche. Agradeceu à escola e o professor Paulo Renato 

pela iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de maio, esteve presente no encontro nacional Desenvolvimento Local em Portugal - 

Abordagens, Atores e Resultados, onde foi apresentado o projeto GIP. --------------------------------  

- No dia 11 de maio, assistiu à peça de teatro Vidas da Nossa Gente, representada pela turma de 

teatro da Universidade Sénior de Peniche. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de maio, participou nas celebrações do 35.º aniversário do Agrupamento de 

Escuteiros de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Lamentou que as atas da Câmara Municipal estejam a ser aprovadas com atraso e disse que não 

recebeu algumas informações que solicitou no dia 19 de março de 2013. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o atraso nas atas é uma situação pontual e uma consequência da redução dos 

recursos humanos do Município. -----------------------------------------------------------------------------  

- Disse que recebeu uma queixa de que a Piscina Municipal tem falta de manutenção. O senhor 

Presidente da Câmara disse que a piscina tem tido a manutenção habitual, havendo um desgaste 

natural de fim de época. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para a falta de sinalização de trânsito e de espelhos em algumas artérias do centro da 

cidade de Peniche e sugeriu que os arruamentos mais estreitos tenham apenas um sentido de 

trânsito. O senhor Presidente da Câmara disse que não houve alterações na sinalização de 

trânsito no centro da cidade, mas que tem havido o roubo de sinais de trânsito. ----------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Solicitou o ponto de situação do processo do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. --------------  

- Disse que foi instalada uma esplanada na vila de Ferrel num local de muito trânsito, o que pode 

representar perigo para a circulação automóvel. Referiu que as esplanadas são aprazíveis, mas 

que existem algumas que são maiores que o próprio estabelecimento. O senhor Presidente da 

Câmara informou que os procedimentos para legalização de esplanadas foram alterados com a 

entrada em vigor do regime do Licenciamento Zero e disse que irá enviar o Comandante 
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Operacional Municipal e um técnico do DPGU verificar a situação da esplanada, sita em Ferrel, 

referida pelo senhor Vereador. --------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que ainda está à espera da informação que solicitou sobre a pavimentação final das ruas 

envolventes ao estabelecimento Continente, no âmbito do contrato de urbanização que foi 

celebrado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se o senhor Presidente da Câmara tem acompanhado a situação do tribunal de 

Peniche e da perda de um dos seus juízos. O senhor Presidente da Câmara disse que irá enviar 

para todos os membros da Câmara Municipal um e-mail sobre o processo do tribunal. -------------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Manifestou a sua satisfação pela forma como decorreu o cortejo da Associação de Estudantes 

da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em oposição a anos anteriores. ---------------  

- Deixou uma nota de valorização à Orienta-te - Feira de Ensino, Formação e Emprego e 

felicitou os seus organizadores e expositores. --------------------------------------------------------------  

- Perguntou se serão repostas areias na Praia da Gamboa, à semelhança dos anos anteriores. O 

senhor Presidente da Câmara informou que haverá a reposição de areias à semelhança dos anos 

transatos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação da estabilização das arribas do concelho. O senhor Presidente da 

Câmara disse que irá manifestar junto da senhora Ministra do Ambiente o desagrado da Câmara 

Municipal pelas situações das arribas de São Bernardino e da Consolação não terem tido 

desenvolvimento, ao contrário do prometido. --------------------------------------------------------------  

- Partilhou algumas informações que possuía sobre a situação do hospital de Peniche. --------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo todas as deliberações sido 

tomadas por unanimidade e votação nominal. --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

300/2013 – Processo n.º 147/12, em nome de João Fernando Sales Granada, para legalização e 

alteração de um edifício, sito na Rua Dr. Francisco Seia, n.
os

 15 e 17, em Peniche, já presente em 

reunião, de 6 de março de 2013, e acompanhado, agora, de parecer favorável da Direção-Geral 

do Património Cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando os pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datados de 6 e 7 de maio de 2013, que aqui se dão por reproduzidos e de que 

ficaram apensas cópias à minuta da presente ata, deliberado aprovar o pedido. (M-Doc.1) ---------  

 

301/2013 – Processo de infraestruturas n.º 2/12, em nome de Patrícia Santos Carreira, para a 

Avenida do Mar, em Casais do Baleal, junto à obra titulada pelo processo n.º 325/09. --------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação da Divisão de Planeamento, Obras e 

Infraestruturas, datada de 9 de maio de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que ficou 

apensa cópia à minuta da presente ata, deliberado licenciar as obras de urbanização, com as 

condicionantes enumeradas no ponto vinte da referida informação, exceto quanto à apresentação 

de caução para garantia do cumprimento da boa execução das obras de urbanização, referida no 

ponto 20.1, atendendo a que o ponto 20.7 condiciona a emissão da autorização de utilização do 

edifício à receção provisória das referidas obras. (M-Doc.2) ---------------------------------------------  
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302/2013 – Processo n.º L8/06, em nome de Sociedade Agropecuária de Ferrel, L.
da

, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Rua da Liberdade, em Ferrel, já presente em reuniões 

anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta de loteamento, nos termos e condições do 

parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 23 de abril de 2013, 

e licenciar a operação de loteamento, nos termos e condições da informação da Divisão de 

Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 9 de maio de 2013, documentos que aqui se dão 

por reproduzidos e de que ficaram apensas cópias à minuta da presente ata. (M-Doc.3) ------------  

 

303/2013 – Processo n.º L2/12, em nome de José Henrique, para loteamento de uma propriedade, 

sita nas ruas da Biquinha e da Fundação, em Ferrel. ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta, nos termos e condições do parecer técnico da 

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 23 de abril de 2013, que aqui se dá por 

reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.4) ------------------------  

 

304/2013 – Informação, datada de 9 de maio de 2013, da Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo, propondo uma alteração ao estudo aprovado em 20 de setembro de 

2011, para aproveitamento urbanístico de um prédio urbano, sito na Avenida do Mar, em Casais 

do Baleal, propriedade do Município. ------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a alteração proposta, que consiste em possibilitar que o 

edifício a construir no prédio seja utilizado como habitação, comércio ou serviços. (M-Doc.5) ---  

 

305/2013 – Processo n.º L2/11, em nome de Construções Pedras Muitas, L.
da

 e Outros, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, já presente em 

reunião anterior e acompanhado, agora, de uma informação da Divisão de Planeamento, Obras e 

Infraestruturas, datada de 10 de maio de 2013, sobre a largura do passeio. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado definir que o passeio terá a largura mínima de 2,25 (dois vírgula 

vinte e cinco) metros, conforme exige o RMUE. (M-Doc.6) ---------------------------------------------   

 

306/2013 – Processo n.º 19/13, em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, para 

legalização de um estabelecimento, sito no Campo da República, n.º 40, em Peniche. --------------   

DELIBERAÇÃO: Considerando os pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datados de 19 de abril e 10 de maio de 2013, que aqui se dão por reproduzidos e 

de que ficaram apensas cópias à minuta da presente ata, deliberado aprovar o pedido, nas 

condições constantes dos referidos pareceres. (M-Doc.7) ------------------------------------------------  

 

307/2013 – Planta topográfica, elaborada pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e 

Controlo, com a implantação de uma parcela de terreno, sita no Caminho da Nora, freguesia de 

Ajuda, em Peniche, dispensável do domínio público, em face ao desenvolvimento urbanístico do 

local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado, para prossecução da deliberação tomada pela Câmara Municipal, 

em 16 de janeiro de 1986, promover a desafetação do domínio público de uma parcela de 

terreno, com a área de 207,00 m
2
, sita no Caminho da Nora, freguesia de Ajuda, na cidade e 

concelho de Peniche, que ficará a confrontar do norte com Luís José Oliveira Martins, do sul 

com António Luís Pereira de Almeida, do nascente com Carlos Jorge Gonçalves Amaral 

Domingos e do poente com António Pereira Rasteiro. ----------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, que, no caso da Assembleia Municipal aprovar a afetação da parcela de 

terreno acima referida ao domínio privado do Município, a Câmara Municipal autoriza a sua 
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permuta com uma parcela de terreno, propriedade do senhor Luís José Oliveira Martins, 

destinada a ser integrada na via pública, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial urbana 

da freguesia de Ajuda sob o artigo 2569. (M-Doc.8) ------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 

308/2013 – Foi presente uma carta, datada de 8 de abril de 2013, da empresa Colina Especial, L.
da

, 

para colocação de um placar publicitário digital no parque de estacionamento central da cidade, 

junto ao entroncamento da Rua da Ponte Velha com a Avenida do Porto de Pesca, em Peniche. ----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar os serviços de prepararem um procedimento público 

para apresentação de candidaturas para a instalação de um placar publicitário digital no local 

supramencionado. (NIPG5559/13) ---------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

Foram presentes os seguintes documentos: 

 

309/2013 – Informação n.º SMPC018/13, datada de 27 de março de 2013, do Serviço Municipal 

de Proteção Civil, propondo a colocação de sinalização para regular o estacionamento junto aos 

acessos às praias do Molhe Leste e de Supertubos. --------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 1 de abril de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se anexou cópia à minuta da 

presente ata, deliberado autorizar a colocação de um sinal vertical de paragem e estacionamento 

proibidos (C16), com a placa adicional com a inscrição “Acesso a veículos de emergência” 

(Modelo 10), de acordo com o artigo 24.º e 46.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, nos dois locais indicados 

pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. (NIPG6506/13 M-Doc.9) ----------------------------------  

 

310/2013 – Informação n.º SMPC031/13, datada de 13 de maio de 2013, do Serviço Municipal 

de Proteção Civil, dando conhecimento da ocorrência de mais um acidente grave no IP6, 

concretamente na zona do nó de Atouguia da Baleia, e propondo que se oficie a Estradas de 

Portugal para que seja analisada a possibilidade de colocação de um separador central naquele 

troço do IP6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado reforçar junto da empresa Estradas de Portugal o pedido já 

efetuado de colocação de um separador central no troço do IP6 situado a nascente do nó de 

Atouguia da Baleia e a colocação de sinalização horizontal até haver uma solução definitiva. 

(NIPG6779/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

311/2013 – Ofício n.º 1962, datado de 24 de abril de 2013, do Centro Hospitalar do Oeste, dando 

conhecimento da data da quarta reunião do Grupo de Acompanhamento do Processo de Fusão do 

Centro Hospitalar do Oeste. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento e deliberado reiterar o pedido de audiência ao senhor 

Ministro da Saúde, com caráter de urgência, e condenar o facto de estarem a ser executadas 

medidas no hospital de Peniche, pela atual Administração do Centro Hospitalar do Oeste, sem 

auscultação ao Município de Peniche, no quadro do processo de reordenação da rede hospitalar, 
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uma vez que o Município tem participado nas reuniões do Grupo de Acompanhamento do 

Processo de Fusão do Centro Hospitalar do Oeste para que recebe convite, mas não tem sido 

disponibilizada qualquer informação escrita sobre as mesmas. (NIPG5916/13) ----------------------  

 

312/2013 – Carta n.º 9/D/2013, datada de 22 de abril de 2013, da União Desportiva e Cultural de 

São Bernardino, dando conhecimento dos novos órgãos sociais para o biénio 2013/2015. ----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e felicitar os novos membros dos órgãos 

sociais pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. 

(NIPG6503/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

313/2013 – Informação n.º SMPC027/13, datada de 3 de maio de 2013, do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, dando conhecimento da visita, efetuada no dia 30 de abril de 2013, para 

preparação da época balnear, de técnicos da Agência Portuguesa de Ambiente às arribas 

localizadas no concelho de Peniche, exceto as da ilha da Berlenga, que serão visitadas 

oportunamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6505/13) ---------------------------------  

 

314/2013 – Declaração, datada de 3 de maio de 2013, do senhor Presidente da Câmara, 

manifestando o interesse do Município em renovar a candidatura ao programa Waveroller NER 

300. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o texto da declaração supramencionada, que aqui se dá 

por reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (NIPG6504/13 M-Doc.10) ----------  

 

315/2013 – Carta, datada de 11 de abril de 2013, da empresa Auto Estradas do Atlântico – 

Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A., dando conhecimento dos novos órgãos sociais para o 

triénio 2013/2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e felicitar os novos membros dos órgãos 

sociais pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. 

(NIPG5276/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

316/2013 – Ofício n.º 9521/2013, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., 

sobre os apoios a autarquias locais detentoras de equipas de sapadores florestais. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e auscultar a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses sobre o assunto. (NIPG6033/13) ------------------------------------------------  

 

317/2013 – Carta n.º 184.13, datada de 29 de abril de 2013, do Instituto de Cidades e Vilas com 

Mobilidade, dando conhecimento da atribuição do diploma de mérito Acessibilidade e 

Mobilidade para Todos ao senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6125/13) ---------------------------------  

 

318/2013 – Carta n.º 322/12, datada de 29 de abril de 2013, da empresa EDP Distribuição – 

Energia, S.A., dando conhecimento da nomeação do senhor António Leal Sanches como Diretor 

de Rede e Clientes Tejo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6199/13) ---------------------------------  

 

319/2013 – Ofício n.º 29/AM/2013, do Município do Bombarral, remetendo uma moção relativa 

à eventual colocação de portagens no troço da A8 entre Bombarral Sul e Caldas da Rainha Norte.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento, subscrever a posição tomada pela 

Assembleia Municipal do Bombarral e dar conhecimento à Oeste CIM e à Assembleia Municipal 
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do Bombarral desta deliberação. (NIPG5662/13) ----------------------------------------------------------  

 

320/2013 – Ofício n.º 35/2013, datado de 22 de março de 2013, da Freguesia de São Pedro, 

solicitando autorização para colocar um painel de azulejos com gravuras evocativas da arte de 

atar redes de pesca, na Ribeira Velha, em Peniche, para homenagear as atadeiras e atadores 

locais, acompanhado de autorização do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. ----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a colocação do painel, conforme solicitado. 

(NIPG4180/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

321/2013 – Informação, datada de 13 de maio de 2013, do Serviço de Aprovisionamento, 

propondo a abertura de procedimento para a aquisição de gasóleo rodoviário a granel para o ano 

2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  

1) Aprovar a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Outubro; ------------------------------------------------------------------------------  

2) Proceder à abertura de concurso público ao abrigo do regime geral, com publicidade 

internacional, com preço base de 284 552,85 euros, a que acresce o IVA, nos termos previstos no 

capítulo II do título III do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, com o fundamento previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do 

mesmo código.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Aprovar as peças de procedimento apresentadas, que aqui se dão por reproduzidas e de que 

ficou apensa cópia à minuta da presente ata. ----------------------------------------------------------------  

4) Designar para constituir o júri do procedimento os senhores Vice-Presidente da Câmara, Jorge 

Amador, que presidirá, o Eng.º Nuno Cativo, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e a Dr.ª Josselène Nunes, como membros efetivos, e os senhores Maria Salomé 

Vala e Nuno Batalha, como membros suplentes. -----------------------------------------------------------  

5) Delegar no júri do concurso as seguintes competências, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do 

CCP: a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; b) Propor 

retificações às peças do procedimento; c) Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões. 

(NIPG6502/13 M-Doc.11) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

322/2013 – Informação, datada de 13 de maio de 2013, do Presidente da Câmara Municipal, 

propondo que seja solicitado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. a 

anulação de um procedimento para cobrança de taxas relativas a um pedido de emissão de 

parecer, por o Município não ter sido informado, antes da emissão do parecer, que o mesmo 

daria lugar ao pagamento de uma taxa, por se tratar de um parecer relativo a um trabalho 

académico e, ainda, por se tratar de uma avaliação genérica e abstrata. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara. O 

senhor Vereador Francisco Salvador não participou na apreciação e votação deste assunto. 

(NIPG6538/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

323/2013 – Ofício n.º 2013/0315, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, remetendo uma 

alteração aos seus estatutos. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião da Câmara. (NIPG6334/13)  

 

324/2013 – Informação, datada de 13 de maio de 2013, da Divisão Administrativa, apresentando 

uma proposta para a operacionalização do Licenciamento Zero. ----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  

1) Confirmar que os regulamentos aprovados pela Assembleia Municipal, em 30 de abril de 
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2013, se encontram em vigor desde o dia 10 de maio de 2013, dia seguinte ao da sua publicação 

na página do Município na Internet. --------------------------------------------------------------------------  

2) Que, enquanto a plataforma informática do Balcão do Empreendedor não estiver em 

funcionamento, deverão ser aceites todos os pedidos, nos impressos que existem, até serem 

emitidos os formulários únicos pela AMA, fazendo referência nos mesmos se se trata de mera 

comunicação prévia, comunicação prévia com prazo ou licenciamento, e, no caso dos horários de 

funcionamento de estabelecimento, registo dos mesmos. -------------------------------------------------  

3) Que as taxas deverão ser recebidas conforme o regulamento e a tabela aprovados a 30 de abril 

de 2013. No registo e mera comunicação prévia, deverá ser paga a respetiva taxa no próprio ato 

de pedido. Quanto às comunicações prévias com prazo, a taxa deverá ser recebida conforme 

consta no artigo 15.º do Regulamento (parcela fixa no ato da submissão do pedido 25% e parcela 

variável após notificação do deferimento 75%). (NIPG6537/13) ----------------------------------------  

 

325/2013 - Requerimento, datado de 28 de julho de 2009, em nome de José Anastácio, 

solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na vila e freguesia de Ferrel. ----------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado alienar a José Anastácio, pelo preço de 15,00 euros/m
2
, uma 

parcela de terreno, com a área de 116,40 m
2
, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, na vila e 

freguesia de Ferrel, na condição de ser registado um ónus de não alienação por um período de 5 

anos, contados a partir da data de celebração da escritura de compra e venda. ------------------------  

Para continuação do procedimento, nomeadamente a elaboração do estudo de loteamento que 

permitirá a individualização da parcela de terreno, deve o comprador, após tomar conhecimento 

da presente deliberação, apresentar o projeto e o pedido de legalização das construções já 

existentes no terreno e pagar a quantia de 1000,00 euros referente aos custos com o referido 

estudo de loteamento. A escritura de compra e venda apenas será celebrada após a aprovação do 

projeto das construções atualmente existentes no terreno. (NIPG6381/13) ----------------------------  

 

326/2013 - Requerimento, datado de 11 de maio de 2010, em nome de José António Jorge Costa, 

solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na vila e freguesia de Ferrel. ----------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado alienar a José António Jorge Costa, pelo preço de 15,00 

euros/m
2
, uma parcela de terreno, sita na Rua dos Belos Ares, n.º 21, na vila e freguesia de 

Ferrel, na condição de ser registado um ónus de não alienação por um período de 5 anos, 

contados a partir da data de celebração da escritura de compra e venda, e dos restantes herdeiros 

dos pais do requerente declararem, por escrito, que não se opõem a que a venda lhe seja feita. ----  

Para continuação do procedimento, nomeadamente a elaboração do estudo de loteamento que 

permitirá a individualização da parcela de terreno, deve o comprador, após tomar conhecimento 

da presente deliberação, apresentar o projeto e o pedido de legalização das construções já 

existentes no terreno e pagar a quantia de 1000,00 euros referente aos custos com o referido 

estudo de loteamento. A escritura de compra e venda apenas será celebrada após a aprovação do 

projeto das construções atualmente existentes no terreno. (NIPG6272/10) ----------------------------  

 

327/2013 – Informação, datada de 13 de maio de 2013, do Serviço de Património, propondo uma 

permuta e venda de terrenos, na sequência das deliberações tomadas pela Câmara Municipal 

sobre o assunto, nomeadamente em 2 e 30 de abril de 2013, e da concordância que a empresa 

Nigel – Congeladora José Nicolau, L.
da

 manifestou sobre as mesmas. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar uma permuta de terrenos entre o Município de Peniche e a 

empresa Nigel – Congeladora José Nicolau, L.
da

, entregando o Município de Peniche um prédio 

urbano, composto de parcela de terreno, com a área de 52,00 m
2
, sito na Rua dos Cortiçais, em 

Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1293, da freguesia de 

São Pedro, e omisso na matriz predial urbana da mesma freguesia, tendo sido participado para 
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inscrição na respetiva matriz através da declaração modelo 1, recebida no Serviço de Finanças de 

Peniche, em 6 de maio de 2013, com o artigo provisório P1756, e recebendo da empresa uma 

parcela de terreno, com a área de 46,00 m
2
, sita na Rua dos Cortiçais, em Peniche, a desanexar 

do prédio urbano inscrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 552, da 

freguesia de São Pedro, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 

1467, para integração no domínio público municipal, atribuindo o valor de 3500,00 euros a cada 

um dos bens permutados. --------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, alienar à empresa Nigel – Congeladora José Nicolau, L.
da

 os seguintes 

prédios, pelo valor total de 33 381,00 euros: ----------------------------------------------------------------  

1) Prédio urbano, sito na Rua dos Cortiçais, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Peniche sob o n.º 1292, da freguesia de São Pedro, e omisso na matriz predial urbana 

da mesma freguesia, tendo sido participado para inscrição na respetiva matriz através da 

declaração modelo 1, recebida no Serviço de Finanças de Peniche, em 6 de maio de 2013, com o 

artigo provisório P1755. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2) Prédio urbano, sito na Rua dos Cortiçais, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Peniche sob o n.º 1294, da freguesia de São Pedro, e omisso na matriz predial urbana 

da mesma freguesia, tendo sido participado para inscrição na respetiva matriz através da 

declaração modelo 1, recebida no Serviço de Finanças de Peniche, em 6 de maio de 2013, com o 

artigo provisório P1757. (NIPG16008/12) ------------------------------------------------------------------  

 

328/2013 – Requerimento, datado de 16 de abril de 2013, em nome de Ricardo Emanuel 

Malheiros Varela, solicitando autorização para utilizar o jardim circundante à capela da Santa 

Cruz, em Peniche, para realização de uma cerimónia de casamento, no dia 25 de maio de 2013, 

pelas catorze horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar. (NIPG5262/13) -----------------------------------------------  

 

329/2013 – Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução 

das Grandes Opções do Plano, referentes a abril de 2013, lista nominal dos trabalhadores 

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

inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço em abril de 2013, e mapa do total 

acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de janeiro a abril de 2013. --------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

330/2013 – Carta, datada de 18 de fevereiro de 2013, da empresa Sportágua - Parque de 

Diversões Aquáticas, L.
da

, remetendo parecer jurídico sobre a deliberação tomada pela Câmara 

Municipal, em 27 de novembro de 2012, acompanhada de parecer jurídico solicitado pelo 

Município aos advogados Paulo Faria e Patrícia Coelho, sobre o mesmo assunto. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento dos documentos supramencionados e 

reiterar as deliberações já tomadas sobre o assunto e comunicadas em tempo oportuno. ------------  

Deliberado, ainda, manifestar disponibilidade para celebrar um contrato de arrendamento da 

parcela de terreno, com a área de 17 390,00 m
2
, sita na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche, e dos edifícios e outras instalações fixas que se encontram 

implantadas na referida parcela de terreno e que são pertença do Município de Peniche, nas 

seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1) O arrendamento vigorará desde a data da assinatura do contrato até ao dia 30 de abril de 2014, 

sem possibilidade de renovação e sem direito a qualquer indemnização. ------------------------------  

2) O arrendatário devolverá ao Município de Peniche os bens arrendados, até ao dia 30 de abril 

de 2014, em perfeito estado de conservação e utilização e livres de qualquer ónus. ------------------  

3) No dia da assinatura do contrato será paga uma renda, no valor de 6177,42 euros. (NIPG2515/13)  
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INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos: 

 

331/2013 – Informação, datada de 7 de maio de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a alteração de titularidade do fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 119, em 

Peniche, em virtude do seu titular ter falecido. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo 

supramencionado para José Caetano Mota Figueiras e fixar a renda em 24,25 euros mensais, 

conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 

reunião de 28 de dezembro de 2010. (NIPG6508/13) -----------------------------------------------------  

 

332/2013 – Informação, datada de 7 de maio de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a alteração de titularidade do fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 128, em 

Peniche, em virtude do seu titular ter falecido. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo 

supramencionado para Mário Rocheta da Luz e fixar a renda em 38,03 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG6509/13) -------------------------------------------------------------------  

 

333/2013 - Informação, datada de 7 de maio de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a alteração de titularidade do fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 100, em 

Peniche, em virtude do seu titular ter falecido. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo 

supramencionado para Nuno Paulo Rosendo Parteira e fixar a renda em 57,18 euros mensais, 

conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 

reunião de 28 de dezembro de 2010. (NIPG6510/13) -----------------------------------------------------  

 

334/2013 – Informação, datada de 7 de maio de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a alteração de titularidade do fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 125-A, em 

Peniche, em virtude do seu titular ter falecido. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo 

supramencionado para Maria Leonor Gomes e fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG6512/13) -------------------------------------------------------------------  

 

335/2013 - Informação, datada de 9 de maio de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor para renda de casa a pagar por Carlos Manuel Bem 

Adão, pelo arrendamento do fogo sito na Rua dos Covos, Bloco 5 – 3.º A, em Peniche, por ter 

havido uma alteração de rendimentos. -----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 87,90 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG6511/13) -------------------------------------------------------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

336/2013 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar com a 

Federação de Triatlo de Portugal, que tem por objetivo a organização do XXX Triatlo Cidade de 
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Peniche, que se realizará no dia 1 de junho de 2013. ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por 

reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (NIPG6513/13 M-Doc.12) ---------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Foram presentes três solicitações para apoio logístico e material: ---------------------------------------  

 

337/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado suportar os encargos com a aquisição de três coroas 

de flores, para o Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes. (NIPG6252/13) ----------------------  

 

338/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado isentar a senhora Maria Ferreira dos Santos das taxas 

devidas pela realização de uma vistoria técnica para avaliação das condições de um imóvel, 

conforme proposto pelo Setor de Planeamento e Intervenção Social. (NIPG6507/13) ---------------  

 

339/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 300,00 euros, ao 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado a comparticipar nas despesas a 

efetuar com a realização do Campo de Férias 2013. (NIPG6129/13) -----------------------------------  

 

DIA NACIONAL DO PESCADOR: 

 

340/2013 – Foi presente o texto que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------  

«FORPESCAS/FOR-MAR 

Em 11 de outubro de 1986 foi publicada a portaria que criou o FORPESCAS – Centro de 

Formação Profissional para o Setor das Pescas. 

O reconhecimento da importância para a economia portuguesa do sector da pesca e a carência 

de uma formação profissional compatível com as progressivas exigências de “…qualificação e 

aperfeiçoamento profissional dos pescadores e da utilização otimizada das modernas 

tecnologias quer na captura do pescado, quer nas demais atividades complementares da pesca 

…”, determinaram o surgimento do FORPESCAS e a imediata criação de um conjunto de 

delegações sediadas nas principais comunidades de pesca do País, onde naturalmente Peniche 

se incluiu. A criação da delegação de Peniche do FORPESCAS veio assim suceder à extinta 

Escola de Pesca de Peniche, criada em 10 de novembro de 1960, pelo então comandante do 

porto Silvano Ribeiro, e que desenvolveu atividades até ao ano de 1976, no edifício sede do 

Sindicato dos Trabalhadores da Pesca. 

Entretanto, com a publicação da portaria n.º 311/2008, de 23 de abril, foi concretizada a 

extinção do FORPESCAS e da Escola de Pesca e da Marinha de Comércio (EPMC) nascendo, 

em sua substituição, o FOR-MAR, organismo dotado de personalidade jurídica de direito 

público, sem fins lucrativos, e que tem como principal missão valorizar os recursos humanos dos 

setores das pescas, atividades marítimas e portuárias, tendo sido mantida em funcionamento a 

Unidade Operacional de Peniche. 

O FORPESCAS/FOR-MAR começou a funcionar em Peniche ainda durante o ano de 1986, nas 

instalações do então novo porto de pesca, e, já no ano de 1987, passa para as instalações que 

hoje ainda ocupa, situadas na Rua Escola de Pesca, n.º 7, junto à Zona Industrial da Prageira, 

num edifício que é propriedade do I.E.F.P. e que foi oficialmente inaugurado em 16 de janeiro 

de 1988. 

Tendo definido inicialmente como principal prioridade a possibilidade de dar resposta às 

necessidades de formação/certificação profissional sentidas a nível básico da captura, nas áreas 

de convés e de máquinas, a Delegação de Peniche do FORPESCAS/FOR-MAR tem 
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desenvolvido, nestes mais de 25 anos de atividade, uma variadíssima panóplia de cursos 

associados às várias modalidades de formação que tem existido. 

São exemplos os cursos de Pescador, de Artes de Pesca, de Máquinas (Ajudante Maquinista, 

Maquinista de 3.ª, Condução de Motores), de Marinheiro Pescador, de Mestre Costeiro, de 

Mestre do Largo, de Arrais de Pesca, de Arrais de Pesca Local, etc… 

Em atividades complementares à da pesca foram e são desenvolvidos cursos nas áreas do Frio e 

Climatização, da Higiene e Segurança no Trabalho, da Transformação do Pescado e Produtos 

Alimentares, da Administração/Gestão, da Construção Naval; da Aquicultura; e mais 

recentemente, nas várias categorias da Marinha Mercante, permitindo aos formandos obterem 

localmente e com menos custos financeiros várias certificações indispensáveis para o seu 

desempenho profissional. 

Com um quadro de pessoal efetivo na Unidade de Peniche atualmente de 7 pessoas o 

FORPESCAS/FOR-MAR foi responsável pela formação de mais de 6500 formandos, mais de 

metade dos quais em cursos orientados para a atividade marítima direta, sobretudo no setor da 

pesca, e que permitiram também a evolução nas habilitações académicas a 1560 pessoas, 

podendo-se assim reconhecer a importante contribuição que foi e está a ser desenvolvida pela 

Unidade de Peniche do FORPESCAS /FOR-MAR para a qualificação e a progressão profissional 

e/ou académica da população desta região Oeste e particularmente do nosso concelho. 

É por este conjunto de motivos que a Câmara Municipal de Peniche presta a sua homenagem, 

no âmbito das comemorações do Dia do Pescador de 2013, a todo o trabalho desenvolvido pela 

Unidade de Peniche do FORPESCAS/FOR-MAR, que o afirma como um importante parceiro ao 

serviço da região e do País, indispensável para prosseguir uma estratégia em defesa das 

atividades marítimas e podendo dar resposta às suas múltiplas necessidades formativas. 

Nota final - Nos mais de 25 anos de FORPESCAS/FOR-MAR em Peniche, muitas pessoas e 

entidades contribuíram para a sua afirmação e reconhecimento, quer em termos locais, 

regionais ou nacionais. Desde logo todos os formadores que ministraram e vêm ministrando 

formação, e também todos os funcionários que asseguraram e asseguram o seu funcionamento. 

Uma referência muito importante para todas as empresas que abriram as suas portas e 

permitiram o desenvolvimento de estágios e outras componentes práticas, essenciais para o 

sucesso e a qualidade da formação. Finalmente, a justa referência a todos os Coordenadores 

que chefiaram o Centro desde a sua fundação, a saber: António José Correia, João Neves, Rui 

Lino, António José Leitão, José Alberto Monteiro das Eiras e Rui Vaz. 

Peniche, 14 de Maio de 2013.» -------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com o teor do texto apresentado. --------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, nos 

termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de setembro. -------------------------------------------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

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

para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------------------------  


