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ATA N.º 32/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013: 

 

Aos vinte e 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, 

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 18 de novembro de 2013. ---------------------------  

 ------------- 2.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.----------------------------------  

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

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

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

resíduos sólidos urbanos; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 2) Licenciamento de instalação de posto de combustíveis para consumo próprio 

– Rodoviária do Tejo, S.A.; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Licenciamento de instalação de posto de abastecimento de combustível para 

consumo próprio – Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A.; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Operação de loteamento – Município de Peniche; ----------------------------------  

 ------------------- 5) Viabilidade para construção de uma moradia unifamiliar – Luiz Alberto & 

Maria Amália, L.da; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Licenciamento de alteração e ampliação de uma moradia – Luís Alberto 

Matos Almeida; ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Legalização de pérgula/esplanada – Profresco - Produtos Alimentares, L.
da

;---  

 ------------------- 8) Viabilidade para legalização de estufas – Maria Celeste Moreira Salgado 

Vitorino;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Viabilidade para legalização de estufas – Maria Celeste Moreira Salgado 

Vitorino;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Viabilidade para a instalação de uma esplanada amovível – Cruz e Corado, 

L.
da

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

 ------------------- 11) Legalização de uma moradia unifamiliar – Gil da Costa Rocha; ---------------  

 ------------------- 12) Licenciamento de alteração à cobertura e sótão de uma moradia e 

construção de anexo – João Manuel da Silva de Campos; ------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Plano de alinhamentos da Rua da Lombada, em Geraldes – Município de 

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

 ------------------- 14) Operação de loteamento – Construções Casal Moinho, L.
da

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

 ------------------- 15) Alteração de destino de fração – Maria de Jesus Conceição Sousa Santos e 

outros;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 16) Implantação de uma passagem para peões – Rua da Filarmónica, em 

Atouguia da Baleia;- --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 17) Reserva de lugar de estacionamento – Rua António Vala Saldanha, em 

Atouguia da Baleia;- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Regulação de estacionamento na Rua José Estêvão, em Peniche – Ana 

Filipa Veríssimo Madeira; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Sinalização vertical com a indicação da casa mortuária de Peniche; -----------  

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

 ------------------- 20) Reconversão do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo; -------------  

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

 ------------------- 21) Criação de condições para o desenvolvimento de um conjunto de eventos 

que permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda – Município de Peniche e 

Rip Surf - Artigos de Desporto, Unipessoal, L.
da

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

 ------------------- 22) Cedência de um armazém municipal – Município de Peniche e Clube 

Berlenga Bike Team; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Alteração aos documentos previsionais: ---------------------------------------------------  

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

ao Plano de Atividades Municipal para 2013; --------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Aquisição e doação de faixa temática – Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Utilização gratuita do autocarro municipal – Associação Consciência 

Jovem.----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma horas, encontrando-se na sala seis 

dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------------------  

A senhora Vereadora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes não participou na reunião, tendo a 

Câmara Municipal considerado justificada a sua falta. ----------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 31/2013, da reunião camarária realizada no passado 

dia 18 de novembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

No início da reunião, estiveram presentes os senhores Maria João Avelar, Rogério Cação, Paulo 

Rodrigues e Américo Gonçalves, todos membros da Assembleia Municipal, na qualidade de 

membros da Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara recordou que todos os grupos parlamentares da Assembleia da República a 

quem foi solicitada uma audiência já receberam a Comissão Municipal e que se aguarda resposta 

da Comissão de Saúde da Assembleia da República ao pedido de audiência que também lhe foi 

formulado. Informou que o Bloco de Esquerda, entretanto, já enviou três perguntas ao senhor 

Ministro da Saúde sobre a situação do Hospital de Peniche. Referiu que o senhor Ministro da 

Saúde não respondeu, dentro do prazo que a Comissão Municipal indicara, ao pedido de 

audiência que lhe foi endereçado, pelo que a Comissão Municipal iria prosseguir com as ações 

que aventara perante a possibilidade de não haver resposta por parte do senhor Ministro da 

Saúde. Assim, entregou a todos os membros da Comissão Municipal um texto, elaborado pelo 

senhor Rogério Cação, a quem agradeceu a disponibilidade, que servirá de base para uma petição 

popular. Solicitou a todos que deem os seus contributos para o enriquecimento do texto final da 
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petição. Acrescentou que, na sequência do que fora acordado nas reuniões da Comissão 

Municipal, tomou a liberdade de consultar o causídico que, há uns anos, em situação semelhante, 

com sucesso, apresentou uma providência cautelar em nome do Município de Vendas Novas, 

para salvaguarda do hospital local. Solicitou a anuência da Comissão Municipal, que foi 

concedida, para a contratação deste profissional para tratar de uma ação semelhante em nome do 

Município de Peniche. A Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche 

decidiu que se reuniria no dia dois de dezembro, pelas vinte e uma horas. ----------------------------  

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

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

 

* Informação, datada de 15 de novembro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção Social, 

sobre o processo de habitação social de Cristina da Silva Martins Pinto, conforme solicitado pela 

senhora Vereadora Cristina Leitão, em reunião de 11 de novembro de 2013. (NIPG 16724/13) ---  

 

* Informação, datada de 21 de novembro de 2013, da Divisão de Planeamento, Obras e 

Infraestruturas, sobre a construção do novo edifício da Biblioteca Municipal de Peniche, 

conforme solicitado pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, em reunião de 28 de outubro de 

2013. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que a informação refere o que já foi feito, mas 

que ele gostaria de saber quais as ações que ainda podem e se pretendem fazer. (NIPG 16875/13)  

 

* Carta, datada de 22 de novembro de 2013, da Rodoviária do Tejo, S.A., sobre os circuitos dos 

transportes, nomeadamente das carreiras das 13h20 e das 13h25, com destino a Bolhos e Caldas 

da Rainha, respetivamente, na sequência da intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves, 

em reunião de 18 de novembro de 2013, sobre o Conselho Geral da Escola Secundária de 

Peniche. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que iria solicitar à empresa informação 

sobre a possibilidade das referidas carreiras passarem junto à Escola Secundária. -------------------  

 

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

SAUDAÇÃO, PROTESTO OU PESAR: 

 

Nenhum dos membros da Câmara Municipal usou da palavra. 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Considerando a hora de início da reunião, todos os membros da Câmara Municipal prescindiram 

do direito de uso da palavra. 

 

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

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos urbanos: 
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750/2013 – Fundamentação económica e proposta dos tarifários dos serviços públicos de gestão 

dos resíduos urbanos, a praticar no ano de 2014, que aqui se dar por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado votar o assunto em próxima reunião. (NIPG 16742/13 M-Doc.1)  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

751/2013 – Processo n.º R1089/11, em nome de Rodoviária do Tejo, S.A., para instalação de um 

posto de combustíveis, para consumo próprio, no Centro Coordenador de Transportes, sito na 

Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado deferir a emissão de alvará de 

autorização/exploração pretendido, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de 

outubro, com as condicionantes que constam no auto de vistoria final. Os documentos atrás 

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

Doc.2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

752/2013 – Processo n.º R254/13, em nome de Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A., para instalação 

de um posto de abastecimento de combustível, para consumo próprio, no Porto de Pesca de 

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 20 de novembro de 2013, deliberado aprovar o projeto de arquitetura e 

deferir o pedido de licenciamento pretendido, nos termos do disposto nos artigos 20.º, 23.º e 26.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aplicados por força do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, com as características e condicionantes que constam no 

parecer da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datado de 23 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.3) ----------------------------------------------------------------------------  

 

753/2013 – Requerimento, datado de 17 de outubro de 2011, em nome de Carlos Faria Dias, para 

alienação de uma parcela de terreno, com a área de 287,00 m
2
, sita na Rua 1.º de Maio, em 

Ferrel, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um estudo de loteamento 

elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado submeter o estudo de loteamento a discussão pública, nos termos 

n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ------------  

 

754/2013 – Processo n.º R981/13, em nome de Luiz Alberto & Maria Amália, L.
da

, para 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua Latino 

Coelho, n.
os

 32 e 34, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado emitir parecer favorável, nas 

condições constantes nos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datados de 14 e 15 de novembro de 2013. O requerente deverá ser informado de que o projeto a 

apresentar está sujeito a licenciamento administrativo, nos termos 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.4) ----------------------  
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755/2013 – Processo n.º 125/12, em nome de Luís Alberto de Matos Almeida, para alteração e 

ampliação de uma moradia, sita no Largo dos Remédios, em Peniche, já presente em reuniões 

anteriores e acompanhado, agora, de uma exposição sobre doação do prédio ao Município. -------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar o senhor Presidente da Câmara de conversar com o 

proprietário do prédio, sobre as condições da doação, e os serviços municipais de verificarem se 

o terreno onde o proprietário sugere a instalação de um parque de estacionamento é municipal e 

qual a sua classe de espaços. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

756/2013 – Processo n.º 88/13, em nome de Profresco - Produtos Alimentares, L.
da

, para 

legalização de uma pérgula/esplanada, sita na Estrada Marginal Norte, em Peniche. ----------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

de solicitar um parecer jurídico sobre o processo. ---------------------------------------------------------  

 

757/2013 – Processo n.º R595/13, em nome de Maria Celeste Moreira Salgado Vitorino, para 

informação prévia sobre a viabilidade de legalização de estufas, sita em Alcoentras - Vale do 

Grou, freguesia de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado emitir parecer desfavorável à 

pretensão, por força do parecer negativo da CCDRLVT, que é vinculativo. Em simultâneo, 

deverá ser realizada audiência prévia à interessada, nos termos artigo 100.º do Código de 

Procedimento Administrativo. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

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

 

758/2013 – Processo n.º R596/13, em nome de Maria Celeste Moreira Salgado Vitorino, para 

informação prévia sobre a viabilidade de legalização de estufas, sita em Alcoentras - Vale do 

Grou, freguesia de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado emitir parecer desfavorável à 

pretensão, por força do parecer negativo da CCDRLVT, que é vinculativo. Em simultâneo, 

deverá ser realizada audiência prévia à interessada, nos termos artigo 100.º do Código de 

Procedimento Administrativo. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

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

 

759/2013 – Processo n.º R1037/13, em nome de Cruz e Corado, L.
da

, para informação prévia 

sobre a viabilidade de instalação de uma esplanada amovível, no Largo Bispo de Mariana, em 

Peniche, para apoio ao estabelecimento comercial denominado Pastelaria Roma. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado emitir parecer desfavorável, dado 

que a pretensão prevê a ocupação de um espaço de estacionamento de uma praça de táxis e não 

cumpre o artigo 41.º do Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, 

conforme descrito nos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datados de 19 e 20 de novembro de 2013. Em simultâneo, deverá ser realizada audiência prévia à 

interessada, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo. Deve dar-se 

conhecimento ao Departamento de Administrativo e Financeiro. Os documentos atrás referidos 

dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.7) --  

 

760/2013 – Processo n.º 75/13, em nome de Gil da Costa Rocha, para legalização de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua D. Geraldo, n.º 2, em Geraldes. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 
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Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

referente ao pedido de licenciamento para legalização da moradia unifamiliar, nas condições do 

parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 19 de novembro de 2013. 

Relativamente ao muro de estrema e respetivo telheiro, deve ser transmitido ao requerente que o 

mesmo não deve exceder a altura de dois metros, cumprindo dessa forma o disposto no n.º 3 do 

artigo 31.º do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação. Os documentos atrás 

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

Doc.8) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

761/2013 – Processo n.º 102/13, em nome de João Manuel da Silva de Campos, para proceder a 

alterações ao sótão e à cobertura de uma moradia, sita na Avenida Mariano Calado, n.º 51, em 

Peniche, e construção de anexo no logradouro do mesmo prédio. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado proceder à audiência prévia do 

interessado, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a 

intenção de indeferir do pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por violar normas legais e regulamentares 

aplicáveis, conforme descrito no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datado de 11 de novembro 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) --------------------------------------  

 

762/2013 – Processo n.º C307/13, em nome de José Jesus Oliveira, para emissão de uma 

certidão, acompanhado de uma proposta de plano de alinhamentos para a Rua da Lombada, em 

Geraldes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado aprovar o plano de alinhamentos 

para a Rua da Lombada, em Geraldes, de acordo com a informação da Divisão de Estudos, 

Projetos, Planeamento e Controlo, datada de 12 de novembro de 2013, e informar o titular do 

processo de que deve concretizar a cedência de 125,00 m
2
 de terreno para integrar no domínio 

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

pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.10) --------------------------------------------------------------------  

 

763/2013 – Auto de receção provisória total das infraestruturas urbanísticas referentes ao alvará 

de obras de urbanização n.º 11/2001, sitas em Horta do Regato, Ferrel, titulado pelo processo n.º 

L13/99, em nome de Construções Casal Moinho, L.
da

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

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Obras Municipais, deliberado 

considerar as infraestruturas recebidas provisoriamente e totalmente, nos termos do n.º 1 do 

artigo 87.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, nas condições 

referidas no auto supramencionado, que aqui se dar por reproduzido e de que se arquiva cópia 

em pasta anexa ao livro de atas, e libertar as garantias em conformidade. (M-Doc.11) --------------  

 

764/2013 – Requerimento, datado de 20 de novembro de 2013, de Maria de Jesus Conceição 

Sousa Santos e outros, solicitando a alteração do destino da fração B do prédio sito no Largo 

Nossa Senhora da Guia, n.º 10, em Ferrel, de comércio, para comércio e/ou serviços. --------------  

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

22 de novembro de 2013, que aqui se dar por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, deliberado autorizar que a fração B do prédio sito no Largo Nossa 

Senhora da Guia, n.º 10, em Ferrel, passe a ser destinada a comércio e/ou serviços. (M-Doc.12) --  
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TRÂNSITO: 

 

765/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 19 de novembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado autorizar a implantação de uma 

passadeira, na Rua da Filarmónica, em Atouguia da Baleia, imediatamente a nascente do 

entroncamento da Rua da Misericórdia, e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: dois 

sinais verticais para peões (H7) e uma marca transversal de passagem de peões (M11), de acordo 

com os artigos 34.º e 61.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (M-Doc.13 NIPG 16683/13) -----------------------------  

 

766/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando o requerimento apresentado por Élia Maria 

Correia Rosa, em 29 de outubro de 2013, e a informação do Departamento de Obras Municipais, 

datada de 11 de novembro de 2013, deliberado autorizar a reserva de um lugar de 

estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, na Rua António Vala Saldanha, em 

Atouguia da Baleia, na baia de estacionamento existente em frente ao edifício com o número de 

polícia 8, e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de estacionamento 

autorizado (H1a), com placa adicional de indicador de veículo portador do dístico de deficiente 

(Modelo 11d) e inscrição de matrícula 80-46-EL, e a marcação do piso conforme a planta 

apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, nos termos da secção 2.8.2 da norma 

técnica para a melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade condicionada, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e dos artigos 34.º e 61.º do Regulamento de 

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

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

livro de atas. (M-Doc.14 NIPG 15566/13) ------------------------------------------------------------------  

 

767/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 8 de novembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado não autorizar a pintura de marcas 

reguladoras de estacionamento e paragem, na Rua José Estêvão, em Peniche, em frente ao 

edifício com os números de polícia 90 e 92, conforme foi solicitado por Ana Filipa Veríssimo 

Madeira, em 22 de outubro de 2013. -------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, reiterar a deliberação n.º 31/2012, tomada pela Câmara Municipal, em 24 de 

janeiro, devendo a aplicação dos pilaretes da Rua José Estêvão ser contemplada no próximo 

mapa de obras. (M-Doc.15 NIPG 16688/13) ---------------------------------------------------------------  

 

768/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 21 de novembro de 2013, deliberado autorizar a colocação de oito sinais 

verticais de indicação de âmbito urbano (J3), com a indicação Casa Mortuária, de acordo com o 

ponto 1 do artigo 38.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, nos locais indicados na planta de localização 

denominada percurso 1. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-

se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.16) ---------------------------------------------------   

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

769/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a construção de um novo edifício 

para instalar os estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, 

que ficará a confinar com o lado sul da receção do Parque, para permitir um interface com o 
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exterior, ficando a sala de convívio integrada no novo edifício, conforme proposto pela Divisão 

de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, em articulação com o grupo de trabalho formado 

na sequência da deliberação n.º 739/2013, de 18 de novembro, devendo os serviços municipais 

apresentarem duas estimativas dos custos fixos e variáveis, para execução do edifício, por 

administração direta, uma que preveja uma esplanada coberta e outra sem esplanada coberta. -----  

 

PROTOCOLOS: 

 

770/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar na próxima reunião da Câmara 

Municipal o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a empresa Rip Surf - 

Artigos de Desporto, Unipessoal, L.
da

, que tem por objeto a criação de condições para o 

desenvolvimento de um conjunto de eventos que permitam fomentar e afirmar a marca Peniche 

Capital da Onda. (NIPG 16775/13)---------------------------------------------------------------------------  

 

771/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar entre o 

Município de Peniche e o Clube Berlenga Bike Team, que aqui se dá por reproduzido e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto a promoção, organização da 

prática desportiva do ciclismo na vertente do BTT, enquanto atividade ligada ao desporto lúdico 

e ao lazer, numa lógica essencialmente não competitiva e sem fins lucrativos no concelho de 

Peniche e a cedência de um armazém municipal, sito no Centro Coordenador de Transportes, em 

Peniche. (M-Doc.18 NIPG 16876/13) -----------------------------------------------------------------------  

 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 10: 

 

772/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

que aprovou a décima modificação aos documentos previsionais do ano 2013, conforme previsto 

no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que consiste nas 

seguintes alterações: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Alteração n.º 9 ao Orçamento da Despesa, para o ano de 2013, que regista o valor de 22 

820,00 euros em reforços de despesas correntes, 22 820,00 euros em anulações de despesas 

correntes, 70 000,00 euros reforços de despesas de capital e 70 000,00 euros em anulações de 

despesas de capital. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o 

valor de 70 000,00 euros em reforços e igual valor em anulações. --------------------------------------  

3) Alteração n.º 8 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em curso, a qual regista o valor 

de 24 000,00 euros em reforços e 17 155,00 em anulações. ----------------------------------------------  

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de 

atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, 

na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG 16771/13) ------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

773/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado adquirir e doar à Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL uma faixa temática, no âmbito das iniciativas de prevenção, 

sensibilização e rastreio do VIH, no valor estimado de 37,00 euros. (NIPG 16689/13) --------------  

 

774/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho que autorizou a Associação 

Consciência Jovem a utilizar o autocarro municipal, gratuitamente, no dia 16 de novembro de 

2013. (NIPG 13695/13) ----------------------------------------------------------------------------------------  
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

775/2013 - 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 zero horas e quinze minutos do dia vinte e seis de novembro, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------  


