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ATA N.º 4/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 

 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala 

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

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

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, 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 de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Licenciamento de alteração à cobertura e sótão de uma moradia e construção 

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

 ------------------- 2) Demolição de um edifício – Luiz Alberto & Maria Amália, L.
da

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

 ------------------- 3) Construção de uma moradia unifamiliar – Luiz Alberto & Maria Amália, L.
da

;  

 ------------------- 4) Estudo prévio para a implantação de quiosques no concelho de Peniche; ------   

 ------------------- 5) Concessão de exploração de depósitos minerais de caulino no concelho de 

Peniche – Direção-Geral de Energia e Geologia; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Redução do valor da caução para garantia de boa execução de obras de 

urbanização – Penichelar – Compra e Venda de Imóveis, L.
da

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

 ------------------- 7) Auto de Receção Provisória – Rogério Lopes Barardo e outros; -----------------  

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

 ------------------- 8) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada e respetiva sinalização rodoviária – Jorge Miguel Pitau Alves; -------------------------  

 ------------------- 9) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária – 

Avenida da Praia, em Casais do Baleal; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária 

– Rua General Humberto Delgado, em Peniche; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária 

– Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Reordenamento do estacionamento e implantação de uma passagem para 

peões e respetiva sinalização rodoviária – Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche; ------------  

 ----------------- Regulamento municipal: ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo 

Ocasional e Caravanismo no Município de Peniche; ------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Criação de condições de colaboração entre o Centro de Atividades Náuticas 

do Desporto Escolar de Peniche e o Município de Peniche; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Reapreciação do valor de renda de casa – Maria Jacinta Dias Gervásio; ------  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Semana da Juventude 2014; ----------------------------------------------------------  

 ----------------- Conselhos Municipais: -----------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 17) Constituição do Conselho Municipal de Juventude; ------------------------------  

 ----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Auto de Receção Definitiva – Lena Construções, S.A.; --------------------------  

 ------------------- 19) Obras a realizar por administração direta, de 20 de janeiro de 2014 a 21 de 

fevereiro de 2014 – Departamento de Obras Municipais; -------------------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Parecer prévio vinculativo para a renovação de um contrato de prestação de 

serviços na área da cultura – António Manuel Cavalheiro Évora; ---------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Auxílios económicos para livros e material escolar – Inês Catarina Moreira 

Andrade;-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Transferência de verbas para as freguesias, na sequência da eleição dos 

órgãos das Autarquias Locais; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Apoio financeiro à equipa de natação de competição – Clube Naval de 

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

 ------------------- 24) Pedido de Limpeza Habitacional – Carlos José Ferreira Dias. ------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezasseis horas, encontrando-se na sala os 

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

O senhor Vereador Filipe Sales só participou na reunião até às dezassete horas, tendo saído 

quando decorria o período de antes da ordem do dia. -----------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes as atas n.
os

 35, 36 e 37/2013 e 1, 2 e 3/2014, das reuniões camarárias realizadas 

nos dias 16, 17 e 20 de dezembro de 2013 e 6, 13 e 20 de janeiro de 2014, tendo sido dispensada 

a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da 

Câmara. Deliberado proceder à aprovação das referidas atas em próxima reunião da Câmara 

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PINHAL MUNICIPAL DO VALE GRANDE: 

 

Estiveram presentes, no início da reunião, os senhores Nuno Carvalho, Sérgio Rosa e José 

António Rodriguez, respetivamente, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, técnico 

superior do Gabinete Técnico Florestal e técnico superior do Serviço Municipal de Proteção 

Civil, que deram conhecimento das intervenções efetuadas no Pinhal Municipal do Vale Grande, 

nos anos de 2010 a 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Carta n.º 3/14, datada de 20 de janeiro de 2014, da Associação Juvenil de Peniche, remetendo o 

seu plano de atividades para o ano de 2014. (NIPG 1060/14) --------------------------------------------  

 

* Ata da reunião do Município de Peniche com a empresa Investwood, S.A., realizada no dia 23 

de janeiro de 2014, sobre a exploração do Pinhal Municipal do Vale Grande. ------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 
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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 14 de janeiro, esteve presente no workshop Competências e Conhecimento no 

Desenvolvimento da Economia Azul, organizado pela Associação Oceano XXI e pela 

Universidade Lusófona do Porto, para identificação das necessidades de formação em diversas 

áreas de atividade do mar, confrontando-as com as ofertas formativas existentes, através da 

participação de instituições de formação superior na área do mar, sócias da Oceano XXI. ---------  

- No dia 14 de janeiro, recebeu um estagiário de mestrado da Escola Superior de Desporto de Rio 

Maior, que está a elaborar um trabalho relativo ao Centro de Alto Rendimento do Surf. ------------  

- No dia 14 de janeiro, esteve presente no lançamento da 4.ª edição da revista Leme – Barómetro 

PwC da Economia do Mar. ------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de janeiro, reuniu-se com o Coordenador do Centro de Atividades Náuticas do 

Desporto Escolar de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de janeiro, reuniu-se com moradores e construtores da zona do Vale da Cal, em São 

Bernardino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de janeiro, recebeu representantes da Associação de Motociclismo de Peniche e da 

federação Portuguesa de Motociclismo. ---------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de janeiro, assistiu a uma ação desenvolvida pela Academia de Música Stella Maris. -  

- No dia 20 de janeiro, reuniu-se com representantes dos sindicatos, sobre o acordo coletivo de 

entidade empregadora pública. --------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de janeiro, esteve presente na iniciativa Parlamento dos Jovens, organizada pelo 

Agrupamento de Escolas de Peniche, que decorreu no Edifício Cultural do Município de 

Peniche, com a participação do Deputado à Assembleia da República e Vereador da Câmara 

Municipal de Peniche, senhor Jorge Gonçalves. Felicitou o Agrupamento de Escolas de Peniche 

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

- Nos dias 21 a 24 de janeiro, esteve presente na FITUR – Feira Internacional de Turismo de 

Madrid, onde teve a oportunidade de conversar com o senhor Presidente do Turismo de Portugal, 

sobre o processo de instalação de uma pousada na Fortaleza de Peniche. ------------------------------  

- No dia 24 de janeiro, esteve presente na sessão de apresentação do Núcleo do Oeste da        

APRE! - Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados. --------------------------------------  

- No dia 27 de janeiro, esteve presente na cerimónia de tomada de posse do novo Diretor da 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Professor Doutor Paulo Jorge dos Santos 

Almeida, e dos subdiretores, Professor Doutor António Sérgio Araújo de Almeida e Professor 

Doutor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, a quem manifestou a disponibilidade do 

Município para uma colaboração mútua entre as duas instituições. Deixou uma palavra de 

reconhecimento à Professora Doutora Teresa Margarida Lopes Silva Mouga pelo trabalho que 

desenvolveu enquanto diretora da referida Escola Superior. ---------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 13 a 26 de janeiro 

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

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

reuniões: 

 

- Numa reunião com técnicos da CMP e Professores do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
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Baleia sobre os Projetos de Requalificação dos Edifícios Escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei e 

respetivos pátios. Estes projetos mereceram a concordância geral da Direção do Agrupamento e 

dos professores destes estabelecimentos de ensino; 

- Em reuniões internas sobre o Pinhal da CMP com os respetivos técnicos; 

- Numa reunião sobre a preparação da Mostra Internacional das Rendas de Bilros com o Prof. 

Raul Santos; Marisa Ferreira; Joaquim Meireles; Ângela Malheiros e Cristina Santos; 

- Numa reunião com a Direção do Peniche Amigos Clube, de forma a procurar uma solução 

para a sua sede; 

- Numa reunião com o Sr. Parreira, Diretor da 102 FM; 

- Deu conta da realização da feira da Bufarda no novo espaço construído pela CMP. 

Demonstrou a sua a satisfação pela forma ordeira e organizada como a mesma decorreu; 

- Participação na iniciativa da EBI “Drogas, evitar e enfrentar as dependências”, parlamento 

dos professores do básico; 

- Participação na reunião com o Sintage; 

- Reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal; 

- Deslocação à Freguesia de Atouguia da Baleia, acompanhada pelo respetivo presidente e do 

Diretor do DOM, para verificar algumas situações relacionadas com as localidades dos Bolhos, 

Paço e Ribafria. 

- Reunião do grupo de trabalho com técnicos da CMP; Vereadora Clara Abrantes e Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche sobre intervenção em bairros sociais; 

- Numa reunião com a ETERMAR e Eng. Francisco Silva sobre o processo de requalificação do 

fosso da muralha; 

- Numa reunião com a Vereadora Clara Abrantes, Juntas de Freguesia de Serra d’El-Rei e 

Peniche sobre as comemorações do 25 de abril.» ---------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Agradeceu à Direção cessante da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, na pessoa da 

Professora Doutora Teresa Margarida Lopes Silva Mouga, e felicitou o novo Diretor e 

Subdiretores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

- No dia 21 de janeiro, esteve presente na inauguração da exposição de trabalhos dos alunos da 

disciplina de Conservação e Restauro da Universidade Sénior de Peniche, que está patente no 

Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, até 1 de fevereiro de 2014. ------------------------------  

- No dia 21 de janeiro, participou na reunião de preparação da Semana da Juventude 2014. -------  

- No dia 22 de janeiro, esteve presente na festa do 17.º aniversário do Centro de Convívio de São 

Leonardo, em Atouguia da Baleia. Felicitou as senhoras que se disponibilizam para manter 

aquele espaço de convívio para pessoas idosas. ------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de janeiro, participou numa reunião com vários interventores sociais do concelho, 

para, de forma integrada, se analisarem diversos processos. ---------------------------------------------  

- No dia 24 de janeiro, esteve presente na sessão de apresentação do Núcleo do Oeste da APRE! -  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que ainda não recebeu alguns documentos que solicitou em reuniões anteriores, 

nomeadamente o cronograma do processo de revisão do PDM, o ponto de situação dos planos de 

urbanização, cópia dos projetos dos planos de praia e cópia do estudo urbanístico para 

reordenamento do trânsito na zona central da cidade de Peniche. O senhor Presidente da Câmara 

informou que o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística está a preparar uma sessão 

temática da Assembleia Municipal sobre urbanismo e que, em data anterior, toda a informação 
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será, também, apresentada à Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente disse que irá colocar 

na pasta do senhor Vereador uma cópia do estudo urbanístico solicitado. -----------------------------  

- Informou que, no dia 21 de janeiro, participou no Conselho Geral da Escola Secundária de 

Peniche, tendo sido constituída uma Comissão Permanente do Conselho Geral. ---------------------  

- Perguntou se já existe resposta à candidatura apresentada para financiamento da construção do 

Centro Educativo de Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara informou que houve a 

manifestação da intenção de indeferir o pedido de financiamento, tendo a Câmara Municipal 

apresentado uma contestação, à qual ainda não houve resposta. -----------------------------------------  

- Sugeriu que, em vez de se concessionar o parque de estacionamento público subterrâneo, 

localizado junto à Praça Professor António Alves Seara, em Peniche, se negociasse com o 

condomínio do empreendimento a utilização daquele espaço. O senhor Vice-Presidente disse 

que, na sequência das questões levantadas pela Assembleia Municipal, julga que o espaço não 

deveria ser concessionado e que o assunto será, oportunamente, apreciado pela Câmara 

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

- Perguntou se existem desenvolvimentos no processo de pretensão de instalação de um parque 

temático na zona dos Salgados. O senhor Presidente da Câmara informou que o promotor já foi 

informado de que deve solicitar a classificação de Projeto de Interesse Nacional (PIN), para que 

o processo tenha mais desenvolvimentos. Acrescentou que irá convidar o promotor para fazer 

uma apresentação do projeto ao novo executivo municipal. ----------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Felicitou, em nome dos dois Vereadores do Partido Socialista, a nova Direção e a Direção 

cessante da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. ------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação da implementação do Regulamento Municipal de Parques 

de Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada no 

Concelho de Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que o processo para concessão das 

zonas de estacionamento será presente a reunião da Câmara Municipal, brevemente ----------------  

- Lamentou que os utentes do polo de Peniche do Centro de Emprego de Oeste Norte tenham de 

fazer marcação prévia para atendimento e sugeriu que o Município continue a pressionar os 

responsáveis do IEFP para que seja retomada a situação anterior, nomeadamente quanto ao 

horário de atendimento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou preocupação com o acesso à praia de São Bernardino, uma vez que, com as últimas 

chuvas, caíram blocos de pedras das arribas para a estrada. O senhor Presidente da Câmara disse 

que iria transmitir a informação à Agência portuguesa de Ambiente e dar indicação ao 

Comandante Operacional Municipal para acompanhar a situação. --------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se às felicitações à nova Direção da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 

Mar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de instalação de um parque de campismo em 

Ferrel. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Diretor do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística para elaborar uma informação sobre o assunto. ------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação dos diversos planos de urbanismo e ordenamento do 

território. O senhor Presidente da Câmara disse que a informação solicitada será prestada na 

reunião da Câmara Municipal sobre essa temática. --------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de ocupação ilícita de terrenos municipais. O 

senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro para preparar o processo para ser presente a reunião da Câmara Municipal. -------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de construção de acesso para peões no Campo 
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da República, em Peniche. O senhor Vice-Presidente disse que o facto do arraial da Festa em 

Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem se realizar naquele espaço inviabiliza a concretização 

do projeto aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação da candidatura que o Município apresentou para obter 

financiamento para a construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia. O senhor 

Presidente da Câmara disse que se aguarda uma resposta à contestação que a Câmara Municipal 

apresentou à intenção de indeferimento do pedido de financiamento. ----------------------------------  

- Perguntou se o Município autorizou a colocação de entulhos junto ao Estádio do Grupo 

Desportivo de Peniche. O senhor Vice-Presidente disse que prestará uma informação concreta 

sobre o assunto na próxima reunião da Câmara Municipal. ----------------------------------------------  

- Perguntou qual o custo da recriação histórica da fuga de Álvaro Cunhal e da exposição Forte de 

Peniche – Local de Repressão, Resistência e Luta. O senhor Presidente da Câmara disse que será 

presente uma informação à próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------  

- Alertou para o facto do caminho marginante da Albufeira de São Domingos ter zonas onde não 

se consegue circular. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o mapa de obras, constante no ponto 19 da ordem do dia, não prevê a realização de 

uma intervenção do serviço de canalização nos sanitários da EB1 de Atouguia da Baleia, 

conforme lhe tinham comunicado que fora acordado na reunião de elaboração do referido mapa. 

O senhor Vice-Presidente disse que o que foi combinado na referida reunião foi uma intervenção 

ao nível de serralharia. Acrescentou que os serviços de serralharia não fazem parte do 

Departamento de Obras Municipais e, por isso, a intervenção não é referida no mapa de obras. ---  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

1) Licenciamento de alteração à cobertura e sótão de uma moradia e construção de anexo – 

João Manuel da Silva de Campos: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 72/2014: Deliberado proceder à audiência prévia de João Manuel da Silva de 

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

intensão de indeferir o seu pedido para proceder a alterações ao sótão e à cobertura de uma 

moradia, sita na Avenida Mariano Calado, n.º 51, em Peniche, ao abrigo do n.º 4, do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por a pretensão afetar 

negativamente a estética do conjunto. Deliberado, ainda, informar o requerente de que a Câmara 

Municipal está disponível para aprovar um novo projeto, que cumpra as condições do parecer 

técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 13 de janeiro de 2014, 

nomeadamente quanto à inclusão de uma quarta água, na zona de colagem à moradia confinante 

a sul, e após a demolição do anexo/telheiro construído no logradouro frontal da moradia, sem 

licença municipal. (DPGU 102/13) ---------------------------------------------------------------------------  

 

2) Demolição de um edifício – Luiz Alberto & Maria Amália, L.
da

: ----------------------------------  
Deliberação n.º 73/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 23 de janeiro de 2014, e o facto de o prédio se encontrar em mau estado 

de conservação, sendo aconselhável a sua demolição por razões de ordem técnica, 

salvaguardando-se os elementos notáveis, conforme vistoria técnica, realizada em janeiro de 
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2013, deliberado aprovar e deferir o projeto apresentado pela empresa Luiz Alberto & Maria 

Amália, L.
da

, referente ao pedido de licenciamento para demolição de um edifício, sito na Rua 

Latino Coelho, n.
os

 32 e 34, em Peniche, nas condições do parecer da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datado de 8 de janeiro de 2014. Dado que o edifício a demolir 

apresenta cantarias de elevado valor histórico, consideradas pelo plano como elementos notáveis, 

deverão as mesmas, aquando da demolição, ser numeradas e preservadas, para inclusão no novo 

edifício a construir no local, pelo que os serviços da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento e da Fiscalização Técnica de Obras Particulares deverão ser, obrigatoriamente, 

informados do dia e hora do início dos trabalhos de remoção das mesmas, para o devido 

acompanhamento. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se 

cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU 104/13) ------------------------------------------  

 

3) Construção de uma moradia unifamiliar – Luiz Alberto & Maria Amália, L.
da

: ----------------  
Deliberação n.º 74/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 23 de janeiro de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

apresentado pela empresa Luiz Alberto & Maria Amália, L.
da

, referente ao pedido de 

licenciamento para construção de moradia unifamiliar, na Rua Latino Coelho, n.
os

 32 e 34, em 

Peniche, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 

15 de janeiro de 2014, devendo a empresa requerente completar o pedido com o documento 

indicado na informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 8 de janeiro 

de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em 

pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU 121/13) -------------------------------------------------------  

 

4) Estudo prévio para a implantação de quiosques no concelho de Peniche: -----------------------  
Deliberação n.º 75/2014: Deliberado voltar a apreciar o estudo prévio para a implantação de 

quiosques no concelho de Peniche na próxima reunião da Câmara Municipal, convidando-se 

todos os senhores presidentes de junta de freguesia do concelho a estarem presentes. ---------------  

 

5) Concessão de exploração de depósitos minerais de caulino no concelho de Peniche – 

Direção-Geral de Energia e Geologia: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 76/2014: Deliberado apresentar uma reclamação à Direção de Serviços de 

Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, manifestando a oposição do 

Município à concessão de exploração de depósitos minerais de caulino no concelho de Peniche, 

conforme consta no Aviso n.º 15393/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República, em 19 

de dezembro de 2013, com o fundamento de que a área pretendida para a exploração incide sobre 

grande parte da única zona florestal do concelho de Peniche, o Pinhal Municipal do Vale Grande, 

devendo ser elaborado, pelos serviços do Município, o documento de reclamação com a 

necessária fundamentação técnico-jurídica. (NIPG 11/14) -----------------------------------------------  

 

6) Redução do valor da caução para garantia de boa execução de obras de urbanização – 

Penichelar – Compra e Venda de Imóveis, L.
da

: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 77/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Penichelar – Compra e Venda 

de Imóveis, L.
da

, por carta datada de 23 de dezembro de 2013, e considerando a proposta do 

senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 21 de janeiro de 2014, e a informação do 

Departamento de Obras Municipais, datada de 7 janeiro de 2014, documentos que aqui se dão 

por reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado 

autorizar o cancelamento da hipoteca que recai sobre o lote 30 do loteamento urbano sito em 

Casais do Baleal, inscrita na Conservatória do Registo Predial de Peniche pela apresentação 15, 

de 13 de julho de 2006, relativa ao prédio urbano descrito sob o n.º 2188, da freguesia de Ferrel, 
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nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luís Ganhão não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto, observando o n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. (Doc.3 NIPG 1091/14) -----------------------------------------------------------------------------  

 

7) Auto de Receção Provisória – Rogério Lopes Barardo e outros: -----------------------------------  
Deliberação n.º 78/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 de janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 

87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, receber as 

infraestruturas urbanísticas do loteamento urbano sito junto à Avenida da Praia, em Casais do 

Baleal, promovido por Rogério Lopes Barardo e João Ricardo da Conceição, e libertar as 

garantias, em conformidade com o Auto de Receção Provisória Total, podendo ser libertados 

7000,00 euros da caução prestada. (Doc.4 NIPG 1129/14) -----------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

8) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

respetiva sinalização rodoviária – Jorge Miguel Pitau Alves: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 79/2014: Atendendo ao solicitado por Jorge Miguel Pitau Alves, por 

requerimento, datado de 6 de janeiro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-

Presidente da Câmara, datada de 23 de janeiro de 2013, e a informação do Departamento de 

Obras Municipais, datada de 15 de janeiro de 2014, documentos que aqui se dão por 

reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso das 

competências estabelecidas na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a 

marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, em frente 

ao edifício com o número de polícia 19 da Rua Fonte do Rosário, em Peniche, 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 36-HN-11, 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. (Doc.5 NIPG 1099/14) -------  

 

9) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária – Avenida da 

Praia, em Casais do Baleal: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 80/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de janeiro de 2013, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 22 de outubro de 2013, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a implantação de uma passagem de 

peões e bandas cromáticas, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, no seguimento do acesso 

pedonal norte do parque de estacionamento, conforme planta de localização apresentada, e a 

aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de passagem de peões (A16a), com a 

inscrição 50m (Modelo1a), dois sinais de indicação de passagem para peões (H7), uma marca 

transversal de passagem de peões (M11) e bandas cromáticas (M20), de acordo com os artigos 

19.º, 34.º e 61.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto 
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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. (Doc.6 NIPG 11967/13) ------  

 

10) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária – Rua 

General Humberto Delgado, em Peniche: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 81/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 21 de janeiro de 2013, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 17 de abril de 2012, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a implantação de uma passagem de peões, 

na Rua General Humberto Delgado, em Peniche, a norte da praça de táxis, conforme planta de 

localização apresentada, e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: dois sinais de 

passagem de peões (A16a), dois sinais de indicação de passagem para peões (H7) e uma marca 

transversal de passagem de peões (M11), de acordo com os artigos 19.º, 34.º e 61.º do 

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

de outubro. Deliberado, ainda, autorizar a execução de patamares de rebaixamento, em ambos os 

passeios, de forma a permitir a circulação pedonal em segurança e para pessoas com mobilidade 

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

em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 NIPG 1093/14) --------------------------------------------------  

 

11) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária – Rua da 

Carreira, em Atouguia da Baleia: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 82/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 21 de janeiro de 2013, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 20 de dezembro de 2013, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a implantação de uma passagem de 

peões, na Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia, em frente ao edifício do jardim-de-infância e 

ATL, conforme planta de localização apresentada, e a aplicação da seguinte sinalização 

rodoviária: dois sinais de passagem de peões (A16a), dois sinais de indicação de passagem para 

peões (H7) e uma marca transversal de passagem de peões (M11), de acordo com os artigos 19.º, 

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. (Doc.8 NIPG 1092/14) --------------------------  

 

12) Reordenamento do estacionamento e implantação de uma passagem para peões e 

respetiva sinalização rodoviária – Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche: -------------------  
Deliberação n.º 83/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 23 de janeiro de 2013, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 7 de dezembro de 2013, deliberado, no uso das competências estabelecidas na alínea rr) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 1 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar o reordenamento do estacionamento e 

implantação de uma passagem de peões, na Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche, em 

frente à entrada principal da EB2.3 D. Luís de Ataíde, e a aplicação da seguinte sinalização 

rodoviária: dois sinais de indicação de passagem para peões (H7), dois sinais de estacionamento 

autorizado (H1a), com placa adicional de indicador de veículos conduzidos por deficientes, 

portadores do respetivo dístico, grávidas e acompanhantes de crianças de colo (M10), sinal de 

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

dístico de deficiente (Modelo 11d) e inscrição de matrícula 91-85-ZZ, uma marca transversal de 

passagem de peões (M11), marcas oblíquas delimitadas por linhas contínuas, e marcação de 

lugares de estacionamento, todo conforme consta na planta de localização apresentada pelo 
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Departamento de Obras Municipais, de acordo com os o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, 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 Decreto-Regulamentar n.º 2-B/2005, de 24 de março. 

Deliberado, ainda, autorizar a execução de patamares de rebaixamento, em ambos os passeios, de 

forma a permitir a circulação pedonal em segurança e para pessoas com mobilidade 

condicionada, a aplicação de pilaretes junto à passagem de piões e a correção das irregularidades 

do passeio. Deve o Departamento de Energia e Ambiente apresentar uma proposta com o novo 

local onde serão instalados os depósitos de RSU. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.9 NIPG1097/14) --------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

13) Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e 

Caravanismo no Município de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 84/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea k) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal a proposta de Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades 

de Campismo Ocasional e Caravanismo no Município de Peniche, para os efeitos previstos na 

alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da norma legal supramencionada. (NIPG 456/14) -------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

14) Criação de condições de colaboração entre o Centro de Atividades Náuticas do Desporto 

Escolar de Peniche e o Município de Peniche: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 85/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Centro de Atividades Náuticas do Desporto Escolar de 

Peniche, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de 

atas, que tem como objeto a definição das condições de organização de treinos desportivos das 

diferentes modalidades e de utilização dos equipamentos existentes e a adquirir pelo Desporto 

Escolar com o apoio do Município. (Doc.10 NIPG 1165/14) --------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

15) Reapreciação do valor de renda de casa – Maria Jacinta Dias Gervásio: ----------------------  
Deliberação n.º 86/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 9 de janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia 

em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do 

n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar a renda de casa a 

pagar por Maria Jacinta Dias Gervásio, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Pedro Cervantes 

Figueira, bloco 3 do Bairro Fernão de Magalhães, 2.º direito, em Peniche, em 24,25 euros 

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

28 de dezembro de 2010. (Doc.11 NIPG 1105/14) --------------------------------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

16) Semana da Juventude 2014: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 87/2014: Deliberado aprovar a proposta de programação da Semana da 
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Juventude 2014, apresentada pela senhora Vereadora do Pelouro da Juventude, Clara Abrantes, 

conforme consta na informação do Setor de Juventude e Associativismo, datada de 24 de janeiro 

de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de 

atas. (Doc.12 NIPG 1153/14) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

CONSELHOS MUNICIPAIS: 

 

17) Constituição do Conselho Municipal de Juventude: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 88/2014: Deliberado aprovar a proposta de metodologia para implementação do 

Conselho Municipal da Juventude, apresentada pela senhora Vereadora do Pelouro da Juventude, 

Clara Abrantes. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que registava com agrado o regresso 

de uma boa prática do executivo socialista. (NIPG 1166/14) --------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

18) Auto de Receção Definitiva – Lena Construções, S.A.: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 89/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 de janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas, deliberado receber definitivamente a empreitada de “Arranjos 

urbanísticos do Campo da República envolvente à Fortaleza e à igreja de São Pedro”, de que é 

adjudicatária a empresa Lena Construções, S.A., e libertar as cauções existentes para garantia da 

boa execução da empreitada, nos termos do n.º 2 do artigo 227.º e n.º 1 do artigo 229.º do 

Regime Jurídico das Empreitadas e Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

março. (Doc.13 NIPG 1126/14) -------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Obras a realizar por administração direta, de 20 de janeiro de 2014 a 21 de fevereiro de 

2014 – Departamento de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 90/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 de janeiro de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º 

1/2014, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documentos que aqui se dão por 

reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a 

realizar pelo Departamento de Obras Municipais do Município, por administração direta, no 

período de 20 de janeiro a 21 de fevereiro de 2014, ratificar a realização das obras executadas 

entre os dias 20 e 27 de janeiro de 2014, 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 bb) do n.º 1 do artigo 33.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. 

(Doc.14 NIPG 1095/14). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

20) Parecer prévio vinculativo para a renovação de um contrato de prestação de serviços na 

área da cultura – António Manuel Cavalheiro Évora: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 91/2014: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 

24 de janeiro de 2014, e a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 

24 de janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa 

ao livro de atas, deliberado emitir parecer prévio favorável para a segunda renovação do contrato 

de prestação de serviços na área da cultura, celebrado em 1 de fevereiro de 2013, com António 

Manuel Cavalheiro Évora, observando o n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
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dezembro. (Doc.15 NIPG 798/14) ----------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

21) Auxílios económicos para livros e material escolar – Inês Catarina Moreira Andrade: -----  
Deliberação n.º 92/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio ao 

Agrupamento de Escolas de Peniche, no valor de 31,15 euros, para auxílio económico para livros 

e material escolar da aluna Inês Catarina Moreira Andrade. (NIPG 658/14) --------------------------  

 

22) Transferência de verbas para as freguesias, na sequência da eleição dos órgãos das 

Autarquias Locais: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 93/2014: Deliberado autorizar a transferência dos valores de 277,84, 111,10 

526,87 e 77,84 euros, para as freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, 

respetivamente, correspondentes à repartição equitativa da verba recebida da Direção-Geral de 

Administração Interna, referente à eleição dos órgãos autárquicos, conforme previsto no n.º 1 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 27 de setembro. (NIPG 462/14) 

 

23) Apoio financeiro à equipa de natação de competição – Clube Naval de Peniche: ------------  
Deliberação n.º 94/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder dois subsídios ao 

Clube Naval de Peniche, nos valores de 675,95 e 674,23 euros, para pagamento de despesas 

efetuadas com a secção de natação/competição, relativas ao primeiro e segundo semestres de 

2013. (NIPG 14117/13) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Pedido de Limpeza Habitacional – Carlos José Ferreira Dias:-----------------------------------  
Deliberação n.º 95/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea v) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar os serviços 

municipais a efetuarem a limpeza de uma habitação, sita na Rua José Augusto Vaz, em Atouguia 

da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 96/2014 – 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 e trinta 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. ------------------------------  


