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ATA N.º 31/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013: 

 

Aos dezoito 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, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Cristina Maria Luís Leitão, Vereadores, 

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

 ------------- 1.º - Aprovação da ata da reunião de 11 de novembro de 2013. ---------------------------  

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

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

 ------------------- a) Expediente para conhecimento; --------------------------------------------------------  

 ------------------- b) Apresentação de moções e/ou votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar;-- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- c) Intervenções dos membros da Câmara Municipal.----------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Delegação de competências: -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Delegação de competências da Câmara Municipal – Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do Território e Urbanismo: -------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Legalização de alteração e ampliação de um edifício multifamiliar – José 

Carlos Doirado João; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Construção de compartimento para apoio e venda de bilhetes da atividade 

marítimo-turística - IPTM- Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.; -------------------  

 ------------------- 4) Cálculo de taxas referentes ao processo n.º 201/11 – Consferrel - 

Construções, Sociedade Unipessoal, L.
da

; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Regularização de exploração avícola – Direção Regional Agricultura e Pescas 

de Lisboa e Vale do Tejo; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Construção de condomínio habitacional com piscina - SITACIM.COM, L.
da

; -  

 ------------------- 7) Operação de loteamento para seis lotes – Construções Pedras Muitas, L.
da

; ----  

 ------------------- 8) Edifício da Rua 13 de Infantaria, em Peniche – Presidente da Câmara; ---------  

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

 ------------------- 9) Sinalização de trânsito na Rua Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da 

Baleia – Freguesia de Atouguia da Baleia; ------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos Municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Remodelação dos estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo – Vice-Presidente da Câmara; ------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Dispensa do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, no dia 24 

de novembro de 2013 – Setor de Cultura; -------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Eventos de Iniciativa Municipal: -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Exposição de presépios, no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, 

entre 7 de dezembro de 2013 e 4 de janeiro de 2014 – Setor de Cultura; -------------------------------  

 ------------------- 13) Representação da peça AdVERSOS – Espetáculo Poético de Largo 

Espectro, no Auditório do Edifício Cultural do Município, no dia 30 de novembro de 2013 – 

Setor de Cultura;----- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 14) Obras a realizar por administração direta, de 11 de novembro a 13 de 

dezembro de 2013 – Departamento de Obras Municipais; ------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Licenciamento de espetáculo de homenagem ao cantor Beto – Associação 

de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Ratificação de despachos proferidos para licenciamento de diversas 

atividades – Divisão Administrativa; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Concessão de subsídios e outros apoios: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Apoio financeiro relativo a serviços prestados ao Município – Centro Social 

do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Apoio financeiro relativo à realização de um evento – Andante - Associação 

Artística;-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Apoio logístico para venda de Natal – Agrupamento de Escolas D. Luís de 

Ataíde.----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

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

O senhor Presidente da Câmara solicitou autorização, que foi concedida, para dar precedência ao 

período da ordem do dia, sobre o período de antes da ordem do dia, para possibilitar que os 

técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística estivessem presentes na reunião 

durante a apreciação dos processos que tramitaram pelo seu departamento. ---------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente a ata n.º 30/2013, da reunião camarária realizada no passado dia 11 de novembro, 

tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos 

membros da Câmara. O senhor Vice-Presidente disse que a declaração de voto do Partido Social 

Democrata relativa à derrama refere que este partido se absteve nessa matéria, mas que ele, na 

reunião, não se apercebeu de ser esse o seu sentido de voto e julgava que todas as propostas 

tinham sido aprovadas por unanimidade, como, aliás, consta da ata. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão disse que, de facto, não houve a votação dessa matéria e, por inexperiência sua 

quanto ao modo de funcionamento das reuniões de Câmara e por estar habituada à forma como 

se processam as votações na Assembleia Municipal, não encontrou a oportunidade para 

manifestar o seu sentido de voto. O senhor Presidente da Câmara disse que, após ter apresentado 

a proposta, perguntou se alguém tinha alguma coisa a dizer sobre a mesma e se estavam todos de 

acordo com o seu conteúdo, pelo que, na ausência de respostas, também julgou que a mesma 

estava aprovada por unanimidade. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, para se evitar 

os equívocos, os formalismos devem ser cumpridos, nomeadamente na votação de assuntos mais 

sensíveis. Após ter sido introduzida na ata n.º 30/2013 a referência à abstenção dos senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata na deliberação n.º 727/2013, foi a mesma aprovada, por 

unanimidade, e assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria de Lurdes Freitas, que, mais uma vez, se queixou do estado degradado de um prédio, sito 
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na Rua Marquês de Pombal, n.
os

 48 a 54, em Peniche, que confina com um outro de que é 

proprietária. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à munícipe dos procedimentos 

efetuados após a sua intervenção na reunião de Câmara de 3 de setembro de 2013, 

nomeadamente da notificação enviada à empresa proprietária do prédio referido pela munícipe, 

estando a decorrer o prazo estipulado para a realização dos trabalhos de consolidação e 

beneficiação do imóvel. A munícipe foi ainda informada de que lhe foi remetido um ofício a dar 

conhecimento de todos os trâmites do processo e de que pode, sempre que queira, recorrer aos 

técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para o esclarecimento de 

qualquer dúvida. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

 

730/2013 – Proposta, datada de 15 de novembro de 2013, de delegação de competências da 

Câmara Municipal, em matéria de licenciamento de obras e loteamentos, elaborada na sequência 

da deliberação n.º 713/2013, de 11 de novembro. ----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegar no Presidente da Câmara Municipal ou, nas suas faltas e 

impedimentos, no Vice-Presidente ou Vereador que legalmente o substitua, com a faculdade de 

subdelegar em qualquer Vereador, as seguintes competências: ------------------------------------------  

A) Licenciamento de obras de construção, reconstrução, ampliação ou demolição de edificações: 

1 – Decidir o licenciamento das obras após a entrega no prazo dos projetos de especialidade e 

termos de responsabilidade, nos casos de projetos cuja arquitetura e implantação já foram 

aprovados em reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------------  

2 – Decidir da prorrogação de prazo, nos termos e pelos períodos de tempo legalmente previstos, 

de entrega de projetos de especialidade, pedidos de licenciamento e pedidos de emissão de 

alvarás de construção, relativamente aos projetos cuja arquitetura e implantação, já foram 

aprovados em reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------------  

3 – Decidir sobre a audiência prévia para caducidade dos processos cuja entrega de elementos 

solicitados, pedidos de licenciamento e emissão de alvará, que ultrapassaram os prazos 

legalmente previstos e poderão ser considerados como “deserção”. ------------------------------------  

4 – Decidir a caducidade dos processos relativos ao parágrafo anterior, em que não houve 

resposta a audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------------  

5 – Decidir o indeferimento de processos, cuja intenção nesse sentido foi deliberada em reunião 

de câmara e em que não houve pronúncia do interessado em sede de audiência prévia. -------------  

B) Processos de operações loteamento, com ou sem obras de urbanização: ---------------------------  

1 – Decidir sobre o licenciamento das operações de loteamento, cujos projetos urbanísticos, bem 

como as condições de licenciamento e cauções, taxas e compensações, já tenham sido aprovadas 

por deliberação da câmara municipal.------------------------------------------------------------------------  

2 – Decidir o indeferimento de processos, cuja intenção nesse sentido foi deliberada em reunião 

de câmara e em que não houve pronúncia do interessado em sede de audiência prévia. -------------  

3 – Aprovar pequenas alterações e acertos à planta síntese, necessárias para emissão do alvará, 

desde que tais acertos não alterem a área de intervenção, número e implantação de lotes, áreas ou 
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cérceas de fogos ou de unidades de edificação, esquema viário, e demais condições urbanísticas, 

já aprovadas anteriormente pela câmara municipal. -------------------------------------------------------  

4 – Decidir da prorrogação de prazo, nos termos e pelos períodos de tempo legalmente previstos, 

de entrega de comunicações prévias de obras de urbanização, ou para emissão de alvarás, 

relativamente aos projetos já aprovados pela câmara municipal. ----------------------------------------  

5 – Decidir sobre a audiência prévia para caducidade dos processos cuja entrega de elementos 

solicitados, pedidos de licenciamento e emissão de alvará, que ultrapassaram os prazos 

legalmente previstos e poderão ser considerados como deserção. ---------------------------------------  

6 – Decidir a caducidade dos processos relativos ao parágrafo anterior, em que não houve 

resposta a audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------------  

C) Processos de obras de urbanização, em áreas não abrangidas por operações de loteamento: ----  

1 – Decidir sobre o licenciamento das obras, cujos projetos, bem como as respetivas cauções e 

prazos de execução, já tenham sido aprovados por deliberação da câmara municipal. ---------------  

2 – Decidir o indeferimento de processos, cuja intenção nesse sentido foi deliberada em reunião 

de câmara e em que não houve pronúncia do interessado em sede de audiência prévia. -------------  

3 – Decidir da prorrogação de prazo, nos termos e pelos períodos de tempo legalmente previstos 

da execução de obras de urbanização, desde que tais prazos não excedam eventuais condições já 

decididas pela câmara municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

731/2013 – Processo n.º 25/13, em nome de José Carlos Doirado João, para legalização das 

alterações e da ampliação efetuadas num edifício multifamiliar, sito na Rua D. Carlos, em Ferrel.  

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

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

 

732/2013 – Processo n.º S16249/13, em nome de IPTM- Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I.P., para construção de compartimento para apoio e venda de bilhetes da atividade 

marítimo-turística, na Ribeira Velha, em Peniche. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 14 de novembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado emitir parecer favorável, nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, uma vez que se 

trata de uma operação urbanística isenta de controlo prévio, a ser promovida pelo requerente e a 

localizar-se em zona de jurisdição da mesma entidade. (M-Doc.1) -------------------------------------  

 

733/2013 – Processo n.º R878/13, em nome de Consferrel – Construções, Sociedade Unipessoal, 

L.
da

, para cálculo das taxas do processo n.º 201/11, referente a alterações efetuadas no decurso da 

licença n.º 10/11, para a construção de um edifício de habitação coletiva, na Avenida do Mar, em 

Casais do Baleal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 14 de novembro de 2013, deliberado concordar com a construção do 

passeio do gaveto formado pela Rua Casal dos Ninhos e Avenida do Mar, em casais do Baleal, 

como infraestruturas exteriores, e que sejam abatidas as taxas até ao limite do valor já calculado, 

mantendo-se, todavia, o valor das compensações a pagar, do acordo com o Regulamento 

Municipal e com a informação da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 15 

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.2) --------------------------------------------------------  
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734/2013 – Processo n.º S14924/13, em nome da Direção Regional Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo, para regularização de uma exploração avícola, sita na Rua António 

Noivo, n.º 25, em Casal Fetal. ---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 14 de novembro de 2013, deliberado emitir parecer favorável, nas 

condições constantes do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

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

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

Urbanística que convoque o promotor do empreendimento para uma reunião, a fim de serem 

esclarecidas algumas questões relativas às construções existes junto ao aviário. (M-Doc.3) --------  

 

735/2013 – Processo n.º 500/07, em nome de SITACIM.COM, L.
da

, para construção de 

condomínio habitacional com piscina, no gaveto formado pela Rua da Bica e Rua Barbosa du 

Bocage, em Ferrel, acompanhado de requerimento, datada de 15 de novembro de 2013, 

solicitando a substituição da condicionante de licenciamento constante do alvará de construção 

n.º 15/10, relativa à emissão do alvará de utilização. ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão do alvará de utilização para o apartamento U, 

nas condições propostas pela empresa titular do processo e contidas no requerimento que 

apresentou, em 15 de novembro de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.4) ---------------------------------------------------------  

 

736/2013 – Processo n.º L2/11, em nome de Construções Pedras Muitas, L.
da

, para loteamento de 

uma propriedade, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. ----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 14 de novembro de 2013, deliberado aprovar a planta síntese, deferir o 

pedido de licenciamento do estudo de loteamento com obras de urbanização, nas condições dos 

pareceres da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datados de 20 de setembro e 14 de 

novembro de 2013, e emitir o alvará nos termos do n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 e dezembro. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

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

 

737/2013 – O senhor Presidente da Câmara informou a Câmara Municipal das diligências 

efetuadas para que o Município adquira um imóvel, sito na Rua 13 de Infantaria, em Peniche. ----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o senhor Presidente da Câmara a negociar a aquisição 

do imóvel, na condição de o mesmo ser demolido e o terreno ficar devoluto. -------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

738/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando o ofício da Freguesia de Atouguia da Baleia, 

datado de 26 de setembro de 2013, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 30 de setembro 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, na Rua 

Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia: um sinal vertical de sentido proibido (C1), 

no topo poente da referida artéria, e um sinal vertical de trânsito proibido (C2), com um sinal 

adicional indicador de proibição para automóveis pesados de mercadorias (Modelo 11e), no 

sentido nascente/poente e após o entroncamento da Rua Vítor de Almeida Baltazar, de acordo 

com os artigos 24.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.6 NIPG 16631/13) ------------------------------  
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

739/2013 – Informação, datada de 7 de novembro de 2013, do Vice-Presidente da Câmara, sobre 

a remodelação dos estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado constituir um grupo de trabalho, coordenado pelo senhor Vice-

Presidente da Câmara, para estudar a melhor solução para a instalação dos estabelecimentos 

supramencionados. (NIPG 5852/13) -------------------------------------------------------------------------  

 

740/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando o pedido efetuado pela Igreja Paroquial de 

Peniche, em carta datada de 24 de outubro de 2013, e a informação n.º 60/2013 do Setor de 

Cultura, datada de 7 de novembro de 2013, deliberado dispensar o pagamento da taxa devida 

pelo ingresso no Museu Municipal, no dia 24 de novembro de 2013, ao abrigo do n.º 2 do artigo 

9.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Peniche, no âmbito da 

celebração diocesana de encerramento do Ano da Fé. (NIPG 16247/13) -------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

741/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo à informação n.º 62/2013, datada de 13 de novembro 

de 2013, do Setor de Cultura, deliberado autorizar a realização de uma exposição de presépios, 

no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, entre 7 de dezembro de 2013 e 4 de janeiro de 

2014. (NIPG 16277/13) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

742/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo à informação n.º 64/2013, datada de 14 de novembro 

de 2013, do Setor de Cultura, deliberado autorizar a representação da peça AdVERSOS – 

Espetáculo Poético de Largo Espectro, no Auditório do Edifício Cultural do Município, no dia 

30 de novembro de 2013. (NIPG 16355/13) ----------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

743/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento da informação do Departamento 

de Obras Municipais, datada de 14 de novembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a realizar pelo Município, 

por administração direta, no período de 11 de novembro de 2013 a 13 de dezembro de 2013, 

ratificar a realização das obras já executadas, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e autorizar a realização das obras ainda não executadas, no 

uso da competência estabelecida na alínea e) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

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

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

744/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Educação 

Física, Cultural e Recreativa Penichense, por requerimento datado de 11 de novembro de 2013, e 

a informação da Divisão Administrativa, datada de 14 de novembro de 2013, deliberado deferir o 

pedido de emissão de licença especial de ruído e a autorização do recinto improvisado e de 

diversão provisória e licenciamento do respetivo funcionamento, condicionado à apresentação 

dos seguros de responsabilidade civil e acidentes pessoais, para a realização de um espetáculo de 
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homenagem ao cantor Beto, no dia 19 de dezembro de 2013, entre as 21h30 e as 24h00, na sede 

da coletividade promotora, sita na Avenida das Escolas, em Peniche. Deliberado, ainda, isentar 

do pagamento de taxas. (NIPG 15899/13) -------------------------------------------------------------------  

 

745/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo à informação da Divisão Administrativa, datada de 

14 de novembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, deliberado ratificar os despachos do senhor Presidente da Câmara que 

licenciaram as seguintes atividades: Festa de Santo Estêvão 2013, na ilha do Baleal; Romaria de 

São Leonardo, em Atouguia da Baleia; Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição, em 

Reinaldes; Festa de Santa Quitéria 2013, em Ferrel. (NIPG 16381/13) --------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

746/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 33,60 euros, ao 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento das refeições servidas 

no seu refeitório, durante o mês de outubro de 2013, a pedido da Câmara Municipal. (NIPG 

16062/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

747/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja 

possível, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, conforme solicitado na sua carta de 14 

de novembro de 2013, para a realização de uma venda de Natal, no dia 30 de novembro de 2013, 

para angariar fundos para os clubes daquele Agrupamento. (NIPG 16360/13) ------------------------  

 

748/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 86,40 euros, à 

Andante – Associação Artística, para apoio à realização do evento AdVERSOS – Espetáculo 

Poético de Largo Espectro, que se realizará no dia 30 de novembro de 2013, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município. (NIPG 16355/13) -----------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

O senhor Presidente deu conhecimento do seguinte expediente: ----------------------------------------  

 

* Informação, datada de 15 de novembro de 2013, do Gabinete de Apoio ao Presidente, sobre a 

dívida vencida aos Sistemas Multimunicipais de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos. 

(NIPG 16380/13). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Informação, datada de 12 de novembro de 2013, do Setor de Cultura, sobre o espólio 

arqueológico proveniente do extinto Convento do Bom Jesus. (NIPG 1391/13) ----------------------  

 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕES E/OU VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, 

SAUDAÇÃO, PROTESTO OU PESAR: 

 

O senhor Presidente da Câmara, António José Correia, apresentou, verbalmente, um voto de 

pesar pelo falecimento do senhor António João Agostinho dos Anjos, ocorrido na sequência de 

um naufrágio, no dia 8 de novembro de 2013, junto à costa da ilha do Baleal. ------------------------  

Todos os membros da Câmara Municipal se associaram ao voto de pesar apresentado. -------------  
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INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 12 de novembro, participou numa reunião do senhor Secretário de Estado do Desporto e 

Juventude com os presidentes de câmara dos municípios que têm centros de alto rendimento. 

Informou que a situação da definição da gestão dos centros de alto rendimento já está 

estabilizada e que os apoios serão equacionados na relação com as federações das modalidades. -  

- No dia 12 de novembro, acompanhou o desportista Francisco Lufinha, recordista mundial de 

kitesurf, na travessia Peniche-Berlengas-Peniche. ---------------------------------------------------------  

- No dia 12 de novembro, participou no magusto realizado em Coimbrã, nas instalações da 

Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, no âmbito das Jornadas Sénior de Peniche. --  

- No dia 13 de novembro, participou na audiência concedida pelo Grupo Parlamentar do PSD na 

Assembleia da República à Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. --  

- No dia 14 de novembro, participou nas audiências concedidas pelos Grupos Parlamentares do 

PS, PCP e BE na Assembleia da República à Comissão Municipal de Acompanhamento do 

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

- No dia 15 de novembro, participou numa sessão de apresentação da situação atual do 

desenvolvimento das energias renováveis marinhas em Portugal, no âmbito do projeto Energy 

Mare, que tem como objetivo a criação de uma rede de cooperação transnacional para promover 

e desenvolver a produção das energias renováveis marinhas com o fim de superar as limitações 

que atualmente dificultam a sua implementação e progresso. --------------------------------------------  

- No dia 16 de novembro, participou, como jurado, na cerimónia de escolha dos vencedores do 

Desafio Mar by Talento com Fibra, uma iniciativa da Portugal Telecom. Informou que um dos 

projetos aprovados, denominado O Isolamento de Micro Organismos, integra alunos da Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, assim como um outro projeto, que esteve na fase final 

do concurso, denominado Water Sport Communicator. Felicitou a todos pelos projetos 

apresentados e méritos alcançados. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de novembro, no âmbito da Semana Global do Empreendedorismo, participou numa 

sessão de exibição de produtos das indústrias do mar, na Escola Náutica Infante D. Henrique. ----  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 11 a 17 de novembro 

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

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

reuniões: 

- Na reunião da Câmara Municipal;  

- Na reunião de elaboração do mapa de obras municipais, com os senhores Presidentes de Junta 

de Freguesia; 

- Nas reuniões com os Grupos Parlamentares do PS, PCP e BE, em que foi abordado o assunto 

relativo ao Hospital de Peniche e o ataque que está a ser feito pelo grupo do PSD/CDS, à sua 

manutenção; 

- Nas Jornadas Sénior que decorreram na Associação D. Inês de Castro, em Coimbrã.  

- Numa reunião sobre plantação de árvores na margem da albufeira de São Domingos, com o 

senhor Eng.º Raminhos; 

- Reunião de elaboração do mapa de Obras Municipais com a participação dos quatro 
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presidentes de Junta das Freguesias do concelho de Peniche e do DOM – Departamento de 

Obras Municipais. Ficou estabelecido que as reuniões vão passar a ser mensais e vão ter lugar 

às quintas-feiras; 

- Deslocação a Geraldes com o senhor Presidente de Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

para tratar da resolução de um problema nesta localidade; 

- Reunião com a Presidente do Clube de Fans do cantor Beto, sobre o Espetáculo de 

Homenagem a ter lugar dia 19 de dezembro; 

- Na Modatex, no Porto e Covilhã, nos dias 13 e 15 de novembro, respetivamente, continuando a 

permitir a Valorização e Promoção do Elemento mais representativo do nosso artesanato, a 

Renda de Bilros de Peniche. Pretende-se a captação de novos públicos para a aprendizagem 

deste saber fazer, através de parcerias com outros setores, nomeadamente, o da moda, da alta 

joalharia e mais recentemente, o do calçado português. Nestas duas ações participaram mais de 

120 formandos; 

- Numa reunião com o Prof. Dr. Rui Miguel, Presidente do Departamento de Ciência e 

Tecnologia Têxteis e Dr. Júlio Torcato, Diretor do Curso de Mestrado em Branding e Design de 

Moda, da Universidade da Beira Interior, no sentido de estabelecer uma parceria com as 

Rendas de Bilros de Peniche. Propõem aproveitar um nicho de mercado para a marca Renda de 

Bilros de Peniche com possibilidade de introduzir as rendas de bilros na licenciatura; 

- Num almoço promovido pelo Rotary Clube de Peniche; 

- Na reunião com a Associação Joias de Ferrel; 

- No Festival IN-Inovação e Criatividade, na FIL-Feira Internacional de Lisboa, para assistir à 

apresentação da 1.ª coleção de calçado, em cortiça com aplicação da Renda de Bilros de 

Peniche. Um projeto da nossa autarquia e da RUTZ.  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que, no atual ano letivo, o serviço de 

refeições escolares foi alargado para 774 crianças diariamente, do pré-escolar e primeiro 

ciclo.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 12 de novembro, participou no magusto realizado em Coimbrã, nas instalações da 

Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, no âmbito das Jornadas Sénior de Peniche. 

Agradeceu à coletividade o acolhimento e a todos os organismos que colaboraram no evento. ----  

- No dia 13 de novembro, reuniu-se com o Agrupamento de Escuteiros 1228 de Atouguia da 

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

- No dia 13 de novembro, reuniu-se com a Associação Joias de Ferrel, para discussão do seu 

plano de atividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de novembro, reuniu-se com a Associação do Centro de Dia de Serra d'El-Rei. -------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Informou que também participou nas audiências concedidas pelos Grupos Parlamentares do 

PSD, PS, PCP e BE na Assembleia da República à Comissão Municipal de Acompanhamento do 

Hospital de Peniche. Realçou a necessidade de também a Comissão Parlamentar de Saúde ouvir 

a Comissão Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, no dia 13 de novembro, participou no Conselho Geral da Escola Secundária de 

Peniche, onde foram abordados três assuntos relacionados com transportes escolares: O facto de 

os alunos residentes na periferia sul do concelho pagarem metade do valor em transportes se se 

deslocarem para a Escola Secundária da Lourinhã; Que o primeiro autocarro do dia chega junto 

da Escola depois das aulas terem começado; e Que o autocarro que sai de Peniche às 13h30 não 
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passa junto à Escola, pelo que os alunos têm de se deslocar para a Rua da Ponte Velha e, por 

vezes, já chegam atrasados, tendo de aguardar por novo autocarro. O senhor Vice-Presidente, 

Jorge Amador, responsável pelo Pelouro da Educação, disse que existem reuniões periódicas 

sobre transportes escolares, em que o Diretor da Escola Secundária de Peniche também participa, 

e que não tem informação de existir problemas com o transporte dos alunos daquela Escola. 

Acrescentou que, não obstante o Município não ter responsabilidade no transporte de alunos do 

ensino secundário, tem havido empenho da Câmara Municipal para resolver os problemas que 

lhe são colocados. Lembrou que, por proposta sua, os autocarros que saem de Peniche passaram 

a parar à porta da Escola Secundária e que irá verificar se existe alguma alteração a este 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que existem sempre muitas gaivotas poisadas no campo de relva sintética, situado junto 

à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, que deixam os seus 

excrementos no local, o que pode representar um perigo para a saúde pública. O senhor Vice-

Presidente, Jorge Amador, disse que tem tentado encontrar uma solução para esse problema, 

recorrendo até aos conhecimentos de outras autarquias nessa matéria, e que já foi adquirido fio 

de seda para tentar minimizar o problema através de uma técnica que lhe foi aconselhada. --------  

- Disse que ainda não recebeu a informação que solicitou, na reunião de 28 de outubro, sobre o 

ponto de situação do futuro edifício da Biblioteca Municipal. O senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, informou que já solicitou uma informação aos serviços do Município. ---------------------  

- Solicitou informações sobre o Forte de Nossa Senhora da Consolação, nomeadamente a sua 

aquisição pelo Município, e sobre o processo da venda do antigo Convento de São Bernardino. O 

senhor Presidente da Câmara informou que a questão do Forte de Nossa Senhora da Consolação 

está relacionada com a intervenção que será realizada nas arribas que o sustentam, e que irá 

reforçar o pedido de audiência ao senhor Ministro do Ambiente, para lhe dar conhecimento da 

situação das arribas do concelho. Disse, ainda, que o antigo Convento de São Bernardino 

continua a ser propriedade da empresa Estamo – Participação Imobiliárias, S.A. --------------------  

- Perguntou se o Conselho Municipal de Educação já se reuniu no presente ano letivo. O senhor 

Vice-Presidente, Jorge Amador, lembrou que, com o início de um novo mandato autárquico, a 

legislação obriga a que a Assembleia Municipal nomeie um novo Conselho, nos termos 

propostos pela Câmara Municipal, e que ainda se está a aguardar que as estruturas representadas 

indiquem os seus representantes, conforme já lhes foi oportunamente solicitado. --------------------  

- Perguntou se já estão apurados os valores que estão associados ao protocolo celebrado entre o 

Município, o Partido Comunista Português e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, 

sendo que constatou que apenas o Município os irá pagar. Acrescentou que gostaria de saber 

como se compatibiliza a Lei do Financiamento dos Partidos com este protocolo. O senhor 

Presidente da Câmara disse que quanto tudo estiver definido dará conhecimento em reunião de 

Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o sistema informático que está instalado no gabinete dos vereadores do Partido 

Socialista não está a funcionar nas melhores condições. --------------------------------------------------  

- Felicitou o senhor Vereador Luís Ganhão pela sua reeleição como Presidente da Direção da 

Associação de Solidariedade Social de Ferrel. O senhor Vereador Luís Ganhão agradeceu as 

felicitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Felicitou os alunos da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar que ficaram em 

primeiro lugar numa das categorias da iniciativa Desafio Mar by Talento com Fibra. ---------------  

- Felicitou os senhores Ruben Lino e Humberto Perdigão por o seu projeto ter chegado à final da 

iniciativa Desafio Mar by Talento com Fibra. --------------------------------------------------------------  

- Disse que um dos abrigos de passageiros de transportes públicos existente no lugar de Coimbrã 
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deve ser substituído, porque se encontra muito degradado. O senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, informou que não existem abrigos em armazém, mas que o problema será resolvido 

logo que possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o caminho marginante da albufeira de São Domingos tem vindo a ser destruído e 

que ouviu dizer que alguns dos marcos limitadores de propriedade têm vindo a ser retirados. 

Disse que a Câmara Municipal deve reparar o caminho e repor os marcos, caso se confirme que 

foram retirados, e atuar para que estas situações não se voltem a repetir. O senhor Presidente da 

Câmara disse que a Taxa de Recursos Hídricos deveria servir para se fazerem os planos de 

execução que estão associados aos planos de ordenamento. Acrescentou que irá pedir aos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento que preparem uma abordagem à Agência 

Portuguesa de Ambiente sobre o Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos 

(POASD) e solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que mande a 

Secção de Fiscalização verificar se foram retirados marcos. ---------------------------------------------  

- Disse que a Estrada Marginal Norte, em Peniche, tem o piso em mau estado e necessita de 

passeios e condicionadores de velocidade. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que a 

intervenção a realizar na Estrada Marginal Norte necessita de um grande investimento. ------------  

- Afirmou que apoia todas as iniciativas que evitem que o Centro de Alto Rendimento do Surf 

seja um “elefante branco”, mesmo que a solução passe por associar o equipamento a outras 

atividades desportivas. O senhor Presidente da Câmara informou que a elaboração do projeto do 

Centro de Alto Rendimento do Surf será contemplado para comparticipação. O senhor Vice-

Presidente, Jorge Amador, disse que a construção do Centro de Alto Rendimento do Surf foi uma 

exigência da Assembleia Municipal de Peniche, tendo sido uma das obras mais baratas 

realizadas pelo Município, pela comparticipação que a Câmara Municipal conseguiu. 

Acrescentou que os atrasos que se verificam no funcionamento pleno do equipamento se devem 

à indefinição do Governo quanto ao modelo de gestão dos centros de alto rendimento. -------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Disse que também gostava de conhecer o teor da informação sobre o ponto de situação do 

futuro edifício da Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao caminho marginante da albufeira de São Domingos, disse que a regueira que 

se encontrava do lado oposto à albufeira foi eliminada e que os terrenos se encontram a drenar 

diretamente para a albufeira. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se o projeto para a segunda fase de reabilitação do fosso da muralha já está 

elaborado. O senhor Presidente da Câmara informou que a elaboração do referido projeto será 

incluída no Orçamento Municipal para 2014.---------------------------------------------------------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre o processo de instalação de uma pousada na Fortaleza de 

Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que o projeto está incluído na estratégia Oeste 

2020 para ser incluído no próximo quadro comunitário. --------------------------------------------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre o campo arqueológico do Murraçal da Ajuda. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro uma 

informação, do técnico de arqueologia, com o ponto de situação da campanha arqueológica do 

Murraçal da Ajuda. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que nos últimos quatro anos nada foi feito para tornar o Pinhal Municipal do Vale Grande 

num espaço mais digno e preservá-lo de um eventual fogo. Que o espaço não está rentabilizado, 

pois poderia produzir riqueza para o concelho e ser uma fonte de receita para o Município. Que 

existem espécies infestantes a dizimar as outras espécies. Solicitou uma informação escrita, do 

responsável pelo departamento florestal do Município, sobre as medidas que têm sido tomadas 

ou irão ser tomadas para o Pinhal Municipal do Vale Grande. O senhor Presidente da Câmara 

deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar uma 
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informação ao Departamento de Energia e Ambiente, com intervenção do técnico florestal, nos 

termos solicitados pelo senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse que se deveria definir um prazo e condições para a remoção dos elementos referentes à 

campanha eleitoral. O senhor Presidente da Câmara disse que os membros da Câmara Municipal 

podem transmitir aos seus partidos a necessidade de se retirem todos elementos que ainda restam 

da última campanha eleitoral. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se já está agendada a audiência da Comissão Municipal de Acompanhamento do 

Hospital de Peniche com o Grupo Parlamentar do CDS na Assembleia da República. O senhor 

Presidente da Câmara informou que a data será confirmada amanhã. ----------------------------------  

- Sugeriu que o Orçamento Municipal para 2015 seja um orçamento participativo, de forma 

consultiva. O senhor Presidente da Câmara disse que os orçamentos participativos são 

interessantes, mas tem de haver ponderação, porque tem havido experiências que deram mau 

resultado, pelas expectativas que criam na população. ----------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

749/2013 - 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 dezanove horas, 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. ------------------------------------------------  


