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ATA N.º 29/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2013: 

 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, na cidade de Peniche e Sala de 

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

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

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Sandra Cristina 

Machado Matos, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 

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

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

 ------------- 1.º - Aprovação da ata da reunião de 28 de outubro de 2013. ------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

 ------------- 4.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Ampliação de edifício de habitação – Armando Manuel Salvador Mendes 

Madeira;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Alteração e ampliação de armazém – Chaminé d'El-Rei; --------------------------  

 ------------------- 3) Construção de armazém agrícola – Ricardo Jorge Martinho Ferreira Santos; --  

 ------------------- 4) Construção de moradia e muros de vedação – Rogério Ferreira Franco; --------  

 ------------------- 5) Ampliação de moradia – Emanuel da Glória Nascimento; ------------------------  

 ------------------- 6) Alteração e ampliação de moradia – Maria Beatriz Correia Botelho; ------------  

 ------------------- 7) Demolição de edifício – Ana Paula da Conceição Teixeira Frazão Gomes; ----  

 ------------------- 8) Construção de muro de vedação – António Manuel Cunha Cardoso; ------------  

 ------------------- 9) Alteração do passeio da Rua Cruz das Almas, em Peniche – Carlos Manuel 

Borda d'Água Bandarrinha; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Licenciamento da exploração provisória de posto de abastecimento de 

combustíveis – Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Doação de terreno para o domínio público – Elena Vasilyeva; -----------------  

 ----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Reserva de lugar de estacionamento – Largo Padre José Cândido da Costa 

Leal, em Serra d'El-Rei; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Reserva de lugar de estacionamento – Praça Professor António Alves Seara, 

junto à Avenida do Porto de Pesca, em Peniche; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Sinalização de trânsito da Rua 18 de Dezembro, em Peniche; ------------------  

 ------------------- 15) Sinalização de trânsito em diversos arruamentos da vila Serra d'El-Rei; ------  

 ----------------- Correspondência e expediente diverso: ----------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Mapas sobre a atividade do Município; ---------------------------------------------  

 ------------------- 17) Novos horários de trabalho, funcionamento, atendimento e abertura ao 

público no Município; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) IV Ciclo de Workshops sobre Rendas de Bilros de Peniche; --------------------  

 ------------------- 19) Alteração do local da partida da Corrida das Fogueiras; -------------------------  

 ------------------- 20) Hasta pública para arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito 

no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Agradecimento pelo apoio à Universidade Itinerante do Mar – Reitoria da 

Universidade do Porto; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Depósito do espólio arqueológico do extinto Convento do Bom Jesus de 
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Peniche – Direção-Geral do Património Cultural; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Alteração de atividade de loja do Mercado Municipal e de titular da 

concessão – O Leão do Peixe Fresco, Unipessoal, L.da; --------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Celebração de escritura de compra e venda de terreno – Francisco José 

Santos Afonso;------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 26) Reapreciação de valor de renda de casa – Ângela Maria Fernandes de 

Sousa;----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 27) Subsídio para apoio a atividades diversas do interesse do Município – 

Freguesia de Peniche; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Subsídio para apoio às despesas com pessoal – Freguesia de Peniche; --------  

 ------------------- 29) Subsídio para apoio à equipa de natação de competição – Clube Naval de 

Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Apoio logístico ao Torneio Nacional de Equipas Emergentes – Rugby Clube 

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

 ------------------- 31) Comparticipação para transporte escolar – Maygane Léana Yalbir; -----------  

 ------------------- 32) Comparticipação para transporte escolar – Filipa Russo Lopes Fidalgo; ------  

 ------------------- 33) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Fernandes Pinto; --------  

 ------------------- 34) Comparticipação para transporte escolar – Paulo Filipe Abreu Marques. -----  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e quinze minutos, encontrando-se 

na sala quatro dos sete elementos que compõe a Câmara Municipal de Peniche. ---------------------  

O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir das nove horas e quarenta e 

cinco minutos, tendo chegado após a votação do ponto n.º 5 da ordem do dia, a que corresponde 

a deliberação n.º 674/2013. ------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou que iria dar precedência ao período da ordem do dia, 

sobre o período de antes da ordem do dia, para, por motivos de agenda, possibilitar que Diretor 

do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística estivesse presente na reunião durante a 

apreciação dos processos que tramitaram pelo departamento de que é responsável. -----------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

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

Rosendo Gonçalves e Cristina Maria Luís Leitão comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, 

ao abrigo e nos termos dos n.
os

 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, 

encontrando-se presentes na sala os cidadãos imediatamente a seguir na ordem das respetivas 

listas, senhores Sandra Cristina Machado Matos, do Partido Socialista, e Filipe Maia de Matos 

Ferreira Sales, do Partido Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de 

setembro, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do 

ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu 

a identidade e legitimidade dos referidos cidadãos, pelo que passaram, de imediato, a participar 

na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ----------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 28/2013, da reunião camarária realizada no passado 

dia 28 de outubro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido 
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previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

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 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas 

dadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rui e Agostinha Simões, residentes na Alemanha, proprietários de uma moradia, sita Travessa da 

Rua Nova, n.º 15, no lugar de Bufarda, freguesia de Atouguia da Baleia, que solicitaram a 

beneficiação do piso do referido arruamento, uma vez que é em terra-batida, e que o mesmo 

tenha iluminação pública. O senhor Presidente da Câmara informou os munícipes de que a 

situação iria ser analisada pelos serviços do Município, nomeadamente quanto às condições da 

aprovação de construções para a zona, para se definirem as prioridades de intervenção. ------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não 

sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação 

nominal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

670/2013 – Processo n.º 228/08, em nome de Armando Manuel Salvador Mendes Madeira, para 

ampliação de edifício de habitação, sito na Rua Joaquim António Aguiar, n.º 39, em Peniche. ----  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado declarar a caducidade do processo, nos termos 

do n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por 

ter terminado o prazo para a solicitação da emissão do alvará para a realização da operação 

urbanística em causa e tendo em conta que o requerente não respondeu à audiência prévia 

realizada, dentro do prazo legal previsto para o efeito. (M-Doc.1) --------------------------------------  

 

671/2013 – Processo n.º 33/07, em nome de Chaminé d'El-Rei, L.
da

, para alteração e ampliação 

de um armazém, sito em Vale Cavalos, Serra d'El-Rei. ---------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado proceder à audiência prévia do interessado, nos 

termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de ser 

declarada a caducidade do processo, nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por se verificar que não foi solicitada a 

emissão do alvará, dentro do prazo legal para o efeito. (M-Doc.2) --------------------------------------  

 

672/2013 – Processo n.º 95/13, em nome de Ricardo Jorge Martinho Ferreira Santos, para 

construção de armazém agrícola, na Rua Principal, n.º 86, em Paço. -----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, deliberado aprovar o projeto de arquitetura para 

construção do armazém agrícola, nas condições dos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística 

e Ordenamento, datado de 2 de outubro de 2013, e da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento 
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e Controlo, datado de 11 de outubro de 2013. Os projetos de especialidade devem ser entregues 

no prazo de 6 meses, nos termos de n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.3) -----------------------------------------  

 

673/2013 – Processo n.º 61/13, em nome de Rogério Ferreira Franco, para construção de uma 

moradia unifamiliar e muros de vedação, na Rua de Santa Luzia, em Geraldes. ----------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, deliberado deferir o pedido de licenciamento para 

a construção da moradia unifamiliar e muros de vedação, nas condições do parecer da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 9 de outubro de 2013, devendo ser respeitadas as 

condições constantes no parecer dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, datado de 

13 de setembro de 2013, e ficando da responsabilidade do requerente a execução do acesso ao 

portão de entrada à propriedade. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.4) -----------------------------------------  

 

674/2013 – Processo n.º 87/13, em nome de Emanuel da Glória Nascimento, para ampliação de 

uma moradia bifamiliar, sita na Rua da Santa Cruz, n.º 39, gaveto com Rua Cabo Avelar Pessoa, 

n.º 4, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado realizar uma visita ao local, no dia 11 de novembro de 2013, 

pelas 14 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir da apreciação do ponto que se 

segue. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

675/2013 – Processo n.º 56/13, em nome de Maria Beatriz Correia Botelho, para alteração e 

ampliação de uma moradia unifamiliar, com demolição, sita na Travessa do Campino, n.º 1, em 

Serra d'El-Rei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, deliberado deferir o pedido de licenciamento para 

demolição, alteração e ampliação de moradia unifamiliar e muros de vedação, nas condições do 

parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 1 de outubro de 2013, 

devendo serem respeitadas as condições constantes no parecer dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, datado de 30 de agosto de 2013, e ficando da responsabilidade da 

requerente a reposição e o remate do pavimento existente. Os documentos atrás referidos dão-se 

aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.5) -----------  

 

676/2013 – Processo n.º 84/13, em nome de Ana Paula da Conceição Teixeira Frazão Gomes, 

para demolição de um edifício, sito na Rua Garrett, n.
os

 45 e 47, em Peniche. ------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, deliberado aprovar e deferir o pedido de 

licenciamento para demolição de edifício existente, nas condições do parecer da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 17 de outubro de 2013. Mais foi deliberado 

recomendar à proprietária do imóvel que preserve as cantarias para uma posterior aplicação num 

novo edifício que venha a ser construído. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.6) ----------------------  

 

677/2013 – Processo n.º 17/12, em nome de António Manuel Cunha Cardoso, para construção de 

um muro de vedação, no Casal dos Violas, em Peniche. --------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado declarar a caducidade do processo, nos termos 

do n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por se 

verificar que o seu titular não solicitou a emissão do alvará, dentro do prazo legal para o efeito. 

(M-Doc.7) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

678/2013 – Processo n.º S15263/13, em nome de Carlos Manuel Borda d'Água Bandarrinha, 

para alteração do passeio da Rua Cruz das Almas, em Peniche, para dotar um estabelecimento 

comercial de condições de acessibilidade. ------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 28 de outubro de 2013, deliberado deferir o pedido, nas condições da 

informação da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 28 de outubro de 

2013. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em 

pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.8 NIPG 14862/13) -------------------------------------------------  

 

679/2013 – Processo n.º R457/13, em nome de Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., para 

licenciamento provisório da exploração de um posto de abastecimento de combustíveis, sito na 

Avenida do Porto de Pesca, em Peniche. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 30 de outubro de 2013, deliberado: -----------------------------------------------  

1. Deferir o pedido de licenciamento provisório da exploração do posto de abastecimento, pelo 

prazo de 6 meses, com o fundamento previsto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

267/2002, de 26 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de 

outubro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. No âmbito da apreciação definitiva do processo, que sejam apreciadas as condições de 

utilização do terreno estabelecidas ao Grupo Desportivo de Peniche (GDP), uma vez que o 

direito de superfície do GDP termina no dia 24 de setembro de 2014, conforme proposto no 

ponto 7.3 da informação da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 3 de 

setembro de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta 

anexa ao livro de atas. (M-Doc.9) ----------------------------------------------------------------------------  

 

680/2013 – Declaração de doação de terrenos, datada de 26 de julho de 2013, em nome de Elena 

Vasilyeva, no âmbito do processo de obras n.º 27/12. -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que o assunto venha à próxima reunião da Câmara Municipal, 

acompanhado do processo de obras a que respeita. (NIPG 15581/13) ----------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

681/2013 – Ofício, da Freguesia de Serra d'El-Rei, datado de 18 de setembro de 2013, remetendo 

uma proposta para reserva de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade 

condicionada, no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, em Serra d'El-Rei. ----------------------  

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

de 4 de outubro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, deliberado autorizar a reserva de um lugar de estacionamento para 

pessoas com mobilidade condicionada, no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, na baia de 

estacionamento existente a sul da igreja paroquial, em Serra d'El-Rei, e a aplicação de um sinal 

vertical de estacionamento autorizado (H1a), com uma placa adicional de veículos portadores do 
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dístico de deficiente (modelo 11d), de acordo com os artigos 34.º e 46.º do Regulamento de 

Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (M-

Doc.10 NIPG 15574/13) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

682/2013 – Carta, datada de 8 de março de 2013, da Mútua do Pescadores – Mútua de Seguros, 

CRL, solicitando a reserva de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade 

condicionada junto ao edifício onde se situam as suas instalações. -------------------------------------  

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

de 15 de outubro de 2013, deliberado autorizar a reserva de um lugar de estacionamento para 

pessoas com mobilidade condicionada e um outro para cargas e descargas, na Praça Professor 

António Alves Seara, junto à Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, e a aplicação da respetiva 

sinalização de trânsito, todo conforme consta da planta de localização elaborada pela Divisão de 

Gestão de Empreitadas e Infraestruturas, identificada como proposta 1. Os documentos atrás 

referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.  

(M-Doc.11 NIPG 15573/13) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

683/2013 – Ofício, da Freguesia de Ajuda, datado de 16 de setembro de 2013, solicitando a 

regulação do trânsito na Rua 18 de Dezembro, em Peniche. ---------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta contida na informação do 

Departamento de Obras Municipais, datada de 8 de outubro de 2013, que aqui se dá por 

reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para regulação do trânsito 

na Rua 18 de Dezembro, em Peniche, e autorizar a colocação de dois sinais verticais de sentido 

proibido (C1) e dois sinais verticais de sentido obrigatório (D1e), de acordo com os artigos 24.º e 

27.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar                

n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (M-Doc.12 NIPG 15571/13) ----------------------------------------------  

 

684/2013 – Ofício n.º 53/2013, da Freguesia de Serra d'El-Rei, datado de 5 de fevereiro de 2013, 

relativo à regulação do trânsito em diversos arruamentos de Serra d'El-Rei. --------------------------  

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

de 4 de outubro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, deliberado autorizar a colocação dos seguintes sinais de trânsito: Um 

espelho orientador de trânsito na Avenida da Liberdade, no entroncamento com a Rua do Poço 

Novo, em Serra d'El-Rei; Um sinal vertical de paragem obrigatória em cruzamentos ou 

entroncamentos (B2), no cruzamento na Rua 1.º de Maio, no entroncamento com a Rua da 

Alegria, em Serra d'El-Rei; Um sinal vertical de sentido único (H3), na Rua dos Moinhos, em 

Serra d'El-Rei. (M-Doc.13 NIPG 15572/13) ----------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

685/2013 – Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução 

das Grandes Opções do Plano, referentes à situação a 23 de outubro de 2013, lista nominal dos 

trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo e contratos 

de emprego inserção, ao serviço em setembro de 2013, e mapa do total acumulado de horas extra 

por funcionário, referente ao período de janeiro a setembro de 2013. ----------------------------------  

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

 

686/2013 – Despachos do senhor Presidente da Câmara, proferidos em 28 de outubro, para 

conformação dos horários de trabalho, funcionamento, atendimento e abertura ao público no 

Município com a Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto de 2013. ---------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

687/2013 – Informação, datada de 29 de outubro de 2013, do Vice-Presidente da Câmara, dando 

conhecimento de que, nos dias 13, 15 e 22 de novembro de 2013, irá realizar-se o IV Ciclo de 

Workshops sobre Rendas de Bilros de Peniche, nas delegações do Porto, Covilhã e Lisboa do 

Centro de Formação Profissional da Industria de Vestuário, Confeção e Lanifícios – Modatex. ---  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG 15567/13) -------------------------------  

 

688/2013 – Informação n.º 6/2013, do Pelouro do Desporto, propondo a alteração do local da 

partida da Corrida das Fogueiras. ----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG15578/13)-----------------------------------------------------------------------------------  

 

689/2013 – Programa de procedimento para a realização de uma hasta pública para arrendamento 

dos estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e estimativa 

orçamental das intervenções a efetuar no imóvel. ----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto em próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG10506/13)-----------------------------------------------------------------------------------  

 

690/2013 – Ofício, datado de 7 de outubro de 2013, da Reitoria da Universidade do Porto, 

agradecendo o apoio prestado pelo Município à Universidade Itinerante do Mar. --------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG15127/13) --------------------------------  

 

691/2013 – Ofício n.º 10449, datado de 11 de outubro de 2013, da Direção-Geral do Património 

Cultural, solicitando que o Município informe se tem interesse em ter à sua guarda o espólio 

arqueológico proveniente dos trabalhos realizados no âmbito da construção do supermercado 

Modelo e que pertenceram ao extinto Convento do Bom Jesus de Peniche. ---------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado informar a Direção-Geral do Património Cultural de que o 

Município de Peniche tem interesse em que o referido espólio fique à guarda do Museu 

Municipal de Peniche. Deliberado, ainda, solicitar ao Arqueólogo Municipal que faça uma 

informação com a inventariação do espólio e o contexto em que o mesmo foi encontrado. (NIPG 

1391/13) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

692/2013 – Requerimento, datado de 8 de agosto de 2013, em nome de O Leão do Peixe Fresco, 

Unipessoal, L.
da

, solicitando a alteração da atividade de loja n.º 6 do Mercado Municipal, de 

peixaria para estabelecimento de bebidas, e, caso a alteração da atividade seja deferida, solicita, 

também, a alteração do titular da concessão.----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG11927/13)-----------------------------------------------------------------------------------  

 

693/2013 – Requerimento, datado de 9 de outubro de 2013, de Francisco José Santos Afonso, 

solicitando que seja celebrada a escritura de venda de uma parcela de terreno, sita na Rua D. 

Pedro I, n.º 21, em Ferrel, que lhe foi alienada pelo Município, em 1987. -----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que seja celebrada a escritura de compra e venda, na 

qual se deverá consignar que o terreno, que foi desanexado do prédio atualmente descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2413, da freguesia de Ferrel, corresponde 

ao titulado pelo alvará de alienação n.º 585/87, emitido em 25 de agosto de 1987. (NIPG 

14492/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

694/2013 – Informação, datada de 31 de outubro de 2013, do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG15575/13) --------------------------------  

 

695/2013 – Informação, datada de 28 de outubro de 2013, do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, propondo a fixação de novo valor para a renda de um fogo do Município, por 

ter havido uma alteração de rendimentos no agregado familiar que o ocupa. --------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda de casa a pagar por Ângela Maria Fernandes de 

Sousa, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra D – 3.º 

esquerdo-frente, em Peniche, em 31,38 euros mensais, conforme proposto, devendo ser 

celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 

2010. (NIPG 15577/13) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Solicitações para apoio financeiro, logístico e material: --------------------------------------------------  

 

696/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir um subsídio, no valor de 13 267,66 euros, à 

Freguesia de Peniche, a pagar em duas prestações de igual valor, para apoio à realização de 

atividades diversas do interesse do Município, referente ao período de novembro e dezembro de 

2013. (NIPG 15607/13) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

697/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir um subsídio à Freguesia de Peniche, 

destinado a fazer face às despesas com pessoal até final de dezembro de 2013, cujo valor a pagar 

será o correspondente ao saldo da soma dos limites estabelecidos para as três freguesias que lhe 

deram origem. (NIPG 15607/13) -----------------------------------------------------------------------------  

 

698/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir um subsídio, no valor de 920,05 euros, ao 

Clube Naval de Peniche, para fazer face às despesas da equipa de competição da Escola de 

Natação das Piscinas Municipais, referente ao primeiro semestre do ano de 2012. (NIPG 493/13)  

 

699/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 30 de outubro de 2013, que autorizou o Rugby Clube de Peniche a utilizar o campo de 

relva sintética e os respetivos balneários e emprestou uma tenda, mesas, cadeiras e um quadro, 

para a realização do Torneio Nacional de Equipas Emergentes, que teve lugar no dia 3 de 

novembro de 2013, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. (NIPG 15576/13) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

700/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Meygane Léana 

Yalbir, residente em Serra d'El-Rei, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de 

Ataíde, sita em Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa 

Operacional Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 30 de 

outubro de 2013. (DEA2357 NIPG 15609/13) -------------------------------------------------------------  

 

701/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 
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transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Filipa Russo Lopes 

Fidalgo, residente em Atouguia da Baleia, a fim de poder frequentar a Escola Básica 1.2.3 de 

Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 30 de outubro de 2013. 

(DEA2310 NIPG 15609/13) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

702/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Carolina Fernandes 

Pinto, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, 

sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 30 de outubro de 2013. 

(DEA2310 NIPG 15609/13) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

703/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Paulo Filipe Abreu 

Marques, residente em Carnide, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira, sita em Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 30 de 

outubro de 2013. (DEA2628 NIPG 15609/13) -------------------------------------------------------------  

 

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 29 de outubro, participou na Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo (ERT) 

do Centro, que se realizou na Figueira da Foz. -------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de outubro, participou na reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), onde o senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres 

Vedras foi eleito como presidente daquele órgão e os senhores Presidentes das Câmaras 

Municipais de Caldas da Rainha e de Peniche foram eleitos Vice-Presidentes. Informou, ainda, 

que, na mesma reunião, foram abordadas questões associadas à saúde, tendo sido decidido 

solicitar uma reunião ao senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

do Oeste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de outubro, reuniu-se com o senhor Presidente da ERT do Centro e representantes da 

empresa Rip Curl para fazerem um balanço do Moche Pro Portugal by Rip Curl – 2013 e 

abordarem perspetivas para o próximo ano.-----------------------------------------------------------------  

- No dia 30 de outubro, participou no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria, na 

qualidade de membro cooptado, onde o senhor Nuno André Oliveira Mangas Pereira foi eleito 

para Presidente daquela instituição. Felicitou o reeleito Presidente do IPL, desejando-lhe os 

maiores sucessos e reiterou a sua disponibilidade para uma cooperação mútua. ----------------------  

- No dia 30 de outubro, participou na Assembleia Geral da Associação Oceano XXI, em Aveiro.  

- No dia 31 de outubro, reuniu-se com uma produtora cinematográfica portuguesa, para a análise 

de possíveis apoios e cooperação logísticos para a rodagem de um filme no concelho.--------------  

- No dia 31 de outubro, reuniu-se com a Comissão Organizadora das Comemorações do 

Centenário do Nascimento de Álvaro Cunhal. --------------------------------------------------------------  

- No dia 31 de outubro, participou num jantar debate, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, 

sobre turismo e lazer ligados ao mar. ------------------------------------------------------------------------   

- No dia 1 de novembro, participou na sessão de abertura das XXI Jornadas sobre a Função 

Social do Museu, que decorreu no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. ---------------------  
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- No dia 1 de novembro, participou na reunião da Comissão Municipal de Acompanhamento do 

Hospital de Peniche onde foi decidido solicitar uma audiência ao senhor Ministro da Saúde, que 

deverá ser concedida no prazo de 15 dias, e solicitar audiências a todos os grupos parlamentares 

da Assembleia da República. ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 2 de novembro, participou na sessão de encerramento das XXI Jornadas sobre a Função 

Social do Museu, que decorreu no Museu Municipal de Peniche. ---------------------------------------  

- No dia 4 de novembro, participou na receção à senhora Ministra da Agricultura e do Mar, 

Assunção Cristas, que visitou fábrica de transformação e congelação de pescado da empresa 

Nigel – Congeladora José Nicolau, L.
da

. Felicitou a empresa pelo investimento efetuado e 

desejou-lhe felicidades. Disse que aproveitou a ocasião para tentar sensibilizar a senhora 

Ministra do Mar para a situação do Hospital de Peniche. -------------------------------------------------  

- No dia 4 de novembro, participou no workshop de reflexão estratégica Investigar, Investir e 

Inovar no Mar Português, que decorreu na Escola Náutica Infante D. Henrique. --------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 28 de outubro a 4 de 

novembro corrente: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reuniões: 

- Na reunião com os diretores dos Agrupamentos de Escolas D. Luís de Ataíde (Prof. Rui 

Cintrão); Atouguia da Baleia (Prof. José Loios) e Escolas de Peniche (Prof. Carlos Almeida); 

-No Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; 

- Numa reunião com a D. Otília, sobre a construção do busto ao cantor Beto; 

- Numa visita à EB1 de Atouguia da Baleia, para verificar as obras necessárias a executar; 

- Na Serra d’El-Rei – Av. da República, na companhia do senhor Presidente da Junta e dos 

técnicos municipais; 

- Na abertura da 23.ª Expoaves, no Pavilhão do Atlético Clube de Geraldes, que decorreu de 1 a 

3 de novembro; 

- Deslocou-se à EB1 de Ferrel, para avaliar as obras necessárias a executar, acompanhado do 

senhor Presidente da Junta, do senhor Prof. Raul Santos e dos técnicos municipais; 

- Deslocou-se à EB1 de Atouguia da Baleia, para avaliar as obras necessárias a executar, 

acompanhado do senhor Presidente da Junta, do senhor Prof. Raul Santos e dos técnicos 

municipais; 

- Deslocou-se à EB1 de Serra d’El-Rei, para avaliar as obras necessárias a executar, 

acompanhado do senhor Presidente da Junta, do senhor Prof. Raul Santos e dos técnicos 

municipais; 

- Reunião no âmbito das comemorações do centenário do nascimento Álvaro Cunhal. 

- Deslocou-se às obras do exterior da Casa Mortuária de Peniche, acompanhado pelo senhor 

Presidente da Junta da Cidade e os técnicos municipais, para avaliar a cooperação da Junta da 

Cidade nas obras em causa; 

- Na inauguração das novas instalações na NIGEL, com a senhora Ministra da Agricultura e do 

Mar, Assunção Cristas. Felicitou a NIGEL pelo investimento realizado. Demonstrou a sua 

grande insatisfação pela ausência de resposta do membro do Governo, Ministra Assunção 

Cristas, à preocupação colocada pelo Presidente da Câmara Municipal de Peniche. Se não 

houver resposta do senhor Ministro da Saúde ao pedido de audiência a população de Peniche 

deve deslocar-se ao Ministério da Saúde.» -----------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou o seguinte voto de felicitação: ---------------  

«Felicitar o atleta Guilherme Fonseca, vencedor do Circuito Nacional de Surf de Esperanças e 

sagrou-se campeão nacional de sub-16, felicitar também o seu Clube, Península de Peniche Surf 
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Clube.»------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 1 de novembro, esteve presente na inauguração da exposição de pintura de Nuno 

Rodrigues, que está patente na Fortaleza de Peniche. -----------------------------------------------------  

- No dia 1 de novembro, participou na reunião da Comissão Municipal de Acompanhamento do 

Hospital de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de novembro, participou na receção à senhora Ministra da Agricultura e do Mar, 

Assunção Cristas, que visitou as instalações da empresa Nigel – Congeladora José Nicolau, L.
da

.  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Felicitou o senhor Presidente da Câmara pela sua eleição para Vice-Presidente do Conselho 

Intermunicipal da OesteCIM. O senhor Presidente da Câmara agradeceu a felicitação do senhor 

Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, não sendo de excluir as outras diligências referidas pelo senhor Vice-Presidente, 

relativamente à situação do hospital de Peniche, a melhor solução seria o senhor Ministro da 

Saúde receber os representantes do Município. ------------------------------------------------------------  

- Perguntou se o senhor Presidente da Câmara sabe qual o ponto de situação da obra do edifício 

Cetemares. O senhor Presidente da Câmara disse que o senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Leiria o informou de que a obra se encontra parada, por o empreiteiro ter falido, 

mas que já foi encontrada uma solução de continuidade, faltando a sua formalização. --------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Felicitou o senhor Presidente da Câmara pela sua eleição para Vice-Presidente do Conselho 

Intermunicipal da OesteCIM. O senhor Presidente da Câmara agradeceu a felicitação do senhor 

Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria de ter conhecimento da informação que foi solicitada ao Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, na sequência da sua intervenção na reunião de 17 de 

setembro de 2013, sobre o projeto e a execução de um arruamento, perpendicular à Avenida do 

Mar, em Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro que reforce o pedido de informação, junto do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, envolvendo, se necessário, o Departamento de Obras 

Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que os encarregados de educação, sempre que possível, escolherão as melhores escolas 

para os seus educandos, pelo que a Câmara Municipal tem de olhar para o assunto com cuidado, 

sem demora, para criar condições nos estabelecimentos de ensino do concelho, quer a nível de 

instalações físicas quer ao nível de docentes, sob pena de haver deslocação de alunos para os 

concelhos limítrofes. O senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal de Peniche 

continuará a ter a educação como uma prioridade de investimento. O senhor Vice-Presidente, 

Jorge Amador, lembrou o grande investimento que tem sido feito pela Câmara Municipal, nos 

últimos anos, na recuperação dos edifícios escolares e dos seus logradouros. -------------------------   

- Disse que os serviços do Município estão a executar um passeio, na Rua dos Moinhos, no lugar 

de Bufarda, sem que tenha sido dado conhecimento da realização dessa obra à Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia. Referiu que se a Câmara Municipal começar a dar resposta a estes casos 

pontuais, terá de resolver todos os outros que lhe sejam solicitados, por uma questão de 

equidade. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esclareceu que se trata da colocação de pavê 

na frente de uma moradia, único espaço do passeio daquele arruamento que ainda não tinha o 
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piso definitivo, e que a obra está a ser executada na sequência da solicitação feita pela moradora 

dessa moradia. Referiu que a Junta de Freguesia também não costuma informar a Câmara 

Municipal das obras que vai realizando, mas que concorda com o princípio da partilha desse tipo 

de informação. O senhor Vereador Luís Ganhão disse que se a prática atual não é a adequada 

tem se ser alterada. O senhor Presidente da Câmara disse que deve existir reciprocidade e 

lembrou que a Câmara Municipal partilha com as juntas de freguesia o seu mapa de obras, mas 

que não recebe informação das obras que as juntas de freguesia realizam. Referiu que é um 

assunto que deve ficar contemplado em acordos de execução que venham a ser celebrados com 

as juntas de freguesia. O senhor Vice-Presidente lembrou que as juntas de freguesia devem 

cumprir a legislação quanto mandam executar qualquer tipo de obras. ---------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Perguntou qual é o grau de execução de cada uma das medidas de obtenção de receita previstas 

no Plano de Ajustamento Financeiro aprovado no âmbito do Programa de Apoio à Economia 

Local. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência 

que prepare uma informação sobre o assunto, para ser presente à próxima reunião da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

704/2013 - DELIBERAÇÃO: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo doze 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. ------------------------------------------------  


