
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 28.04.2014 * Livro 105 * Fl.191

ATA N.º 17/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 2.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Alteração do uso de uma fração, sita na Praceta Tercasa, em Peniche –
Manuel dos Reis Duarte; ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de dois edifícios
destinados a habitação, na Rua do Murtinhal, em Casais de Mestre Mendo – Rainer Elmar
Gersch;-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado
a habitação, na Rua Primeiro de Dezembro, em Casais Brancos – Pedro Manuel de Jesus Coelho;
-------------------4) Ampliação de um edifício, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal –
Eduardo Miguel Anastácio da Maia; -------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Demolição de um edifício, sito na Rua Padre António Marcelino, em Ferrel –
Coopeniche – Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL; ---------------------------------------------------
-------------------6) Parecer sobre a localização pretendida para a construção de uma fábrica de
conservas de peixe, no porto de pesca, em Peniche – IPTM - Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, I.P.;-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Construção de um edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na
Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A.; ------
-------------------8) Operação de loteamento, sita nos Dominguinhos, em Peniche – Município de
Peniche;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Reserva de lugar para cargas e descargas e de lugar de estacionamento para
veículos não motorizados, na Rua D. Luís de Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche;---------
-------------------10) Implantação de dezasseis passagens para peões e respetiva sinalização
rodoviária, na Rua do Lapadusso e artérias confinantes, em Peniche; ----------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Implantação de passagens para peões e colocação de sinalização rodoviária
e de suporte de bicicletas por administração direta;--------------------------------------------------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------12) Exclusão de feirantes da Feira Mensal de Peniche; -------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Apoio financeiro para a aquisição de troféus e medalhas para a final da
“Taça Cidade de Peniche 2014” – Associação de Desporto Amador de Peniche.---------------------
------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente da Câmara, eram catorze horas e quarenta minutos,
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encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Documentos da reunião extraordinária da Amo Mais – Associação de Fins Específicos,
realizada no dia 24 de abril de 2014, nomeadamente sobre a apreciação de um ofício da empresa
Parpública – Participações Públicas (GSPS), S.A., referente à opção de venda da participação do
capital social da Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de
Lisboa e do Oeste, S.A., no âmbito do processo da privatização da Empresa Geral de Fomento. A
Câmara Municipal de Peniche reiterou a posição já assumida sobre o assunto. (NIPG 3530/14) --

*Informação, datada de 24 de abril de 2014, da Divisão Administrativa, sobre o atual regime
jurídico a que está sujeita a atividade de comércio a retalho não sedentário exercida por feirantes
e vendedores ambulantes. (NIPG 5487/14) -----------------------------------------------------------------

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 15 de abril, reuniu-se com o Grupo Desportivo de Peniche, para tratar do processo de
prorrogação do prazo do direito de superfície sobre uma parcela de terreno. --------------------------
- No dia 15 de abril, participou no Conselho Municipal de Educação. ---------------------------------
- No dia 16 de abril, participou na Assembleia Geral da Associação Oeste Sustentável. ------------
- No dia 16 de abril, recebeu dois responsáveis da Agência Regional de Promoção Turística do
Centro de Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 16 de abril, acompanhou uma visita do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa a
Peniche, para comemorar o 40.º aniversário do 25 de abril de 1974. -----------------------------------
- No dia 16 de abril, participou na sessão de entrega de diplomas aos participantes na atividade O
saber não ocupa lugar, promovida pelo Sporting Clube da Estrada: -----------------------------------
- No dia 17 de abril, participou numa reunião da Oeste CIM.--------------------------------------------
- No dia 22 de abril, assinou os acordos coletivos de entidade empregadora pública em nome do
Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. ------------------------------------
- No dia 22 de abril, participou numa reunião sobre a eclusa do fosso da muralha de Peniche. ----
- No dia 22 de abril, participou numa reunião da Oeste CIM, sobre a Estratégia Oeste 2020.------
- No dia 23 de abril, esteve em Lisboa, na bênção de um veleiro que foi reparado pela empresa
Estaleiros Navais de Peniche.---------------------------------------------------------------------------------
- No dia 23 de abril, participou na reunião do Conselho de Administração da empresa Águas do
Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 23 de abril, participou numa reunião, em Setúbal, do Fórum Empresarial da Economia
do Mar, para fazer o balanço do projeto Mar Pedagógico. -----------------------------------------------
- No dia 24 de abril, participou na sessão de apresentação do projeto Portugal Náutico,
dinamizado pela Associação Oceano XXI, para promoção externa da náutica portuguesa. ---------
- No dia 24 de abril, assistiu ao sarau musical, organizado pelo Agrupamento de Escolas de
Peniche, que teve como tema o 25 de abril de 1974. ------------------------------------------------------
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- No dia 24 de abril, assistiu a um espetáculo, no Fórum da Parreirinha, de comemoração do 40.º
aniversário do 25 de abril de 1974. ---------------------------------------------------------------------------
- No dia 26 de abril, acompanhou uma ação de promoção turística, organizada pelas sete
entidades regionais de turismo de Portugal, nomeadamente uma ação que visa promover a
Região Centro através do surfista Garrett McNamara, tendo Peniche sido um dos locais
escolhidos para a recolha de imagens publicitárias.--------------------------------------------------------
- No dia 26 de abril, assistiu a um concerto musical da Academia Stella Maris. ----------------------
- No dia 26 de abril, assistiu a um espetáculo de revista à portuguesa, organizado pela Junta de
Freguesia de Peniche.-------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 27 de abril, esteve presente na sessão de apresentação pública do livro No Limite da
Dor, de Ana Aranha e Carlos Ademar. ----------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara informou, ainda, que iria indeferir um pedido apresentado pela
empresa Aires & Perpétua, L.da, para instalação de uma esplanada aberta, na Praça Jacob
Rodrigues Pereira, em Peniche, por considerar que a pretensão viola deliberações tomadas pela
Câmara Municipal sobre a ocupação daquela praça.-------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 22 a 28 de abril do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na celebração do Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) entre a
autarquia e o SINTAP;
- Na reunião sobre a Rede Escolar 2014/2015 na DGESTE;
- Nas iniciativas referentes ao programa Abril – Mês de Liberdade, designadamente:

- Na inauguração da Exposição sobre o 25 de abril organizada pela URAP (União dos
Resistentes Antifascistas Portugueses) e Agrupamentos de Escolas de Peniche e D. Luís de
Ataíde patente até ao dia 30 de abril, nas sedes de Agrupamento acima referidos;

- Na sessão com o ex-Preso Político José Pedro Soares, agendada no dia 23 de abril na
Escola Secundária de Peniche. Participaram ativamente nesta iniciativa, dezenas de alunos do
Ensino Secundário;

- Na sessão com a ex-Deputada Odete Santos, na EB 1.2.3 de Peniche, sobre os quarenta
anos do 25 de abril de 1974;

- Nas visitas guiadas à Fortaleza de Peniche, dirigidas a todos os estudantes do 2.º e 3.º
ciclos do Concelho de Peniche. Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Peniche
envolveu cerca de 1300 jovens de Peniche mas também de outros concelhos;

- Na sessão com o Tenente Coronel Carlos Alberto Frias Barata, um capitão de abril que fez
parte do grupo de militares que “tomou” o aeroporto de Lisboa veio contar as suas vivências
em tempos de abril de 1974 aos alunos do 5.º e 6.º anos do Agrupamento de Escolas de Peniche;

- No concerto d’ “A NAIFA”. Este concerto revestiu-se de grande simbologia associada às
Comemorações do 25 de abril na nossa cidade e conseguiu mobilizar bastantes pessoas, entre as
quais algumas provenientes de outras localidades;

- No Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho e na deposição de coroa de flores no
monumento ao 25 de abril;

- Na sessão Solene Evocativa do 25 de abril de 1974;
- Na entrega de prémios da iniciativa de Cicloturismo “Volta ao Concelho”, promovida pela

Junta de Freguesia de Serra d’El Rei;
- Na revista à portuguesa “Venham mais 20!”- Grupo Gente Gira, no dia 26 de abril, na

Associação “A Serrana”;
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Felicitou o Pelouro da Educação e a Comunidade pela grande participação de estudantes
nas visitas à Fortaleza (mais de 1300 alunos) e nos debates nos Agrupamentos de Escolas e na
Escola Secundária de Peniche.
- No III Torneio de Escolas de Natação promovido pelas Piscinas Municipais, no dia 26 de
abril;
- Na entrega de prémios da final da Taça de Peniche de Futebol Amador, dinamizada pela
Associação de Futebol Amador e a Junta de Freguesia de Peniche. Nesta final venceu a equipa
de Vila Maria por 1-0 à equipa da Prageira;
- No 13.º Aniversário do Centro de Canoagem do Oeste, no dia 27 de abril. Felicitou os órgãos
sociais deste clube;
- No Concurso de Pesca do Núcleo Sportinguista de Peniche.» -----------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, por escrito, o seguinte voto de felicitação:
«FELICITAÇÃO
É com particular agrado e apreço que envio as minhas felicitações à equipa de iniciados
masculinos (sub 15) do PAC - Peniche AC, pela obtenção de título de Campeões Distritais de
Futsal, quando ainda faltam duas jornadas para o fim do campeonato.
Em nome da Câmara Municipal de Peniche, saúdo, também, todos os Agentes Desportivos -
Equipa Técnica e Dirigentes, que com o seu empenho, vontade e dedicação, deram o seu
contributo para este excelente desempenho.
Votos das maiores felicidades pessoais e desportivas.»---------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento de que, no decurso da última semana, entre outras atividades correntes,
participou em diversas iniciativas das comemorações do 40.º aniversário do 25 de abril de 1974;
na tarde de poesia para os mais idosos, no dia 23 de abril, sob o tema do 25 de abril de 1974; e na
celebração do aniversário do Centro de Canoagem do Oeste, no dia 27 de abril. ---------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Perguntou se está prevista alguma intervenção no piso da Avenida Monsenhor Manuel Bastos
Rodrigues de Sousa, em Peniche, uma vez que o mesmo se encontra muito irregular. O senhor
Vice-Presidente disse que existe o objetivo de fazer uma intervenção naquela artéria, mas,
considerando os valores envolvidos, ainda não está definido qual o tipo de intervenção. O senhor
Presidente da Câmara disse que a escassez de recursos financeiros leva a que não se possam
fazer todas as intervenções que são desejáveis, contudo tem tentado salvaguardar as questões de
segurança de pessoas e bens. ----------------------------------------------------------------------------------
- Disse que o surpreende que um ofício da Freguesia de Atouguia da Baleia, remetido a 21 de
janeiro de 2014, manifestando o interesse daquela autarquia em adquirir um imóvel, situado no
Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como a Loja dos Valas, com a
colaboração do Município, referido na intervenção do senhor Vereador Luís Ganhão na reunião
de 24 de abril de 2014, ainda não tenha sido presente em reunião da Câmara Municipal. O senhor
Presidente da Câmara disse que vai reunir-se com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
para tratar do assunto, mas que todos têm de estar conscientes das dificuldades financeiras do
Município e do esforço financeiro que foi feito recentemente com a celebração dos protocolos
com as juntas de freguesia do concelho. O senhor Vereador Jorge Gonçalves sublinhou que o
ofício da Freguesia de Atouguia da Baleia deveria ter sido encaminhado pelo senhor Presidente
da Câmara para reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------
- Lembrou, mais uma vez, que ainda não recebeu a informação que solicitou, no dia 12 de
fevereiro de 2014, sobre todas as candidaturas que o Município de Peniche apresentou no âmbito
do QREN 2007/2013 e quais os valores candidatados e aprovados. O senhor Presidente da
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Câmara disse que irá enviar a informação que tem disponível e pediu desculpa pela demora.------
- Disse que não tem nada a opor à intervenção que o Departamento de Obras Municipais fez na
Fortaleza de Peniche, mas que compreende o impacto que causou na população, uma vez que
aquela fachada do monumento não era caiada há várias décadas. Acrescentou que, sendo uma
obra realizada por administração direta, deveria ter sido autorizada por deliberação da Câmara
Municipal, mas não foi, para além de que se trata de um imóvel que não é propriedade do
Município. Perguntou se a Direção-Geral do Património Cultural autorizou os furos que foram
feitos na muralha para colocar os painéis metálicos que estão junto à entrada do monumento.
Disse que se deveria ter encontrado outra solução para a colocação dos painéis. O senhor
Presidente da Câmara disse que se tratou de mais uma das muitas intervenções que, ao longo dos
anos, o Município tem feito na Fortaleza de Peniche. Realçou que se tratou de uma intervenção
com uma solução técnica irrepreensível e de grande valorização para o monumento. ---------------
- Referiu que o concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de
estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche não está
na ordem de trabalhos da presente reunião. -----------------------------------------------------------------
- Leu uma carta, enviada pelo senhor Luís Alberto Matos Almeida à Concelhia de Peniche do
Partido Socialista, que remete cópia de uma carta enviada pelo munícipe à Câmara Municipal, no
dia 8 de abril de 2014, que refere que ainda não teve conhecimento oficial da deliberação tomada
pela Câmara Municipal, em 25 de novembro de 2013, relativa à doação de um imóvel, sito no
Largo dos Remédios, em Peniche, e que aguarda que o senhor Presidente da Câmara marque a
reunião referida na mencionada deliberação. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se, em
cinco meses, não conseguiu dispor de meia hora para reunir com o senhor Luís Almeida. O
senhor Presidente da Câmara disse que se irá reunir com o senhor Luís Almeida. Lembrou que o
Município não tem meios para cumprir as condições impostas para a doação do imóvel. O senhor
Vice-Presidente disse que o Partido Comunista Português também recebeu uma carta do senhor
Luís Almeida e que não fica bem a um ex-autarca redigir uma carta com tal teor, porque não é
forma de se tratar do assunto. Recordou que, recentemente, foram aprovadas pela autarquia a
legalização de obras da empresa do ex-edil do concelho. O senhor Vereador Jorge Gonçalves
disse que não se trata de resolver uma questão do senhor Luís Almeida, mas da obrigação do
senhor Presidente da Câmara de dar cumprimento a uma deliberação da Câmara Municipal. ------
- Disse que, na reunião da Câmara Municipal de 14 de abril de 2014, foi presente uma carta da
empresa Berlenga Mar & Sol, Unipessoal, L.da, datada de 16 de setembro de 2013, relativa ao
arrendamento do imóvel sito na ilha da Berlenga, denominado Castelinho. Perguntou qual o
motivo de a referida carta ter estado oito meses sem ser apresentada à Câmara Municipal.---------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Disse que esteve presente, dentro da sua disponibilidade, nas iniciativas organizadas pelo
Município para celebração do 40.º aniversário do 25 de abril de 1974.---------------------------------
- Referiu que teve conhecimento de que andaram indivíduos a retirar madeiras do estaleiro da
obra do futuro edifício da Biblioteca Municipal. Sugeriu que o estaleiro fosse fechado e interdito,
por motivos de segurança e para preservação dos materiais que lá existem. O senhor Presidente
da Câmara agradeceu a informação prestada pelo senhor Vereador. ------------------------------------
- Solicitou esclarecimentos sobre uma obra que foi realizada num edifício, sito na Avenida do
Mar, em Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara disse que trará uma informação do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística sobre o assunto a reunião da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse que o dia 25 de abril de 1974 é uma data que não deve ser esquecida e tem de ser mantida
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viva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Disse que ficou perplexo e apreensivo com o teor da carta do senhor Luís Almeida, referida
pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, por constatar que nada se fez, desde o dia 25 de
novembro de 2013, para acertar os termos da doação de um imóvel ao Município. ------------------
- Referiu que, a tardoz do novo apoio de praia construído na praia da Consolação, existem umas
manilhas que poderão colocar em risco a segurança das pessoas. O senhor Presidente da Câmara
disse que irá dar indicação ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para alertar a
Agência Portuguesa do Ambiente para o assunto. ---------------------------------------------------------
- Solicitou um relatório com os custos suportados pelo Município com as comemorações do 40.º
aniversário de 25 de abril de 1974. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro para preparar o relatório solicitado. O senhor Vice-
Presidente disse que se tratou de um dos melhores programas do Município para comemoração
do aniversário do 25 de abril de 1974 e também um dos que menos custos teve. ---------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara Municipal 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) Alteração do uso de uma fração, sita na Praceta Tercasa, em Peniche – Manuel dos Reis
Duarte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 358/2014: Atendendo ao solicitado por Manuel dos Reis Duarte, em 1 de
fevereiro de 2013, e considerando a informação do Diretor do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 15 de abril de 2014, e o auto da vistoria realizada no dia 9 de abril
de 2014, deliberado autorizar a alteração do uso da fração I do bloco H da Praceta Tercasa, em
Peniche, que faz parte do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o
n.º 211, da freguesia de Conceição, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o
artigo 1675, de escritório para arrecadação. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU R98/13) -------

2) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de dois edifícios destinados a
habitação, na Rua do Murtinhal, em Casais de Mestre Mendo – Rainer Elmar Gersch: ---------
Deliberação n.º 359/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 22 de abril de 2014, deliberado emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de construção de dois edifícios, destinados a habitação,
com um fogo cada, na Rua do Murtinhal, em Casais de Mestre Mendo, apresentado por Rainer
Elmar Gersch, em 30 de janeiro de 2014, nas condições dos pareceres da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datados de 17 de março e 10 de abril de 2014, devendo, na
implantação do muro confinante com a Rua do Murtinhal, ser considerado o alargamento da
referida artéria em, pelo menos, 2,25 metros em toda a extensão do muro, para garantir a
execução de um passeio. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU R85/14)--------------------------

3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a habitação,
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na Rua Primeiro de Dezembro, em Casais Brancos – Pedro Manuel de Jesus Coelho:-----------
Deliberação n.º 360/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 22 de abril de 2014, deliberado emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a habitação, na
Rua Primeiro de Dezembro, em Casais Brancos, apresentado por Pedro Manuel de Jesus Coelho,
em 11 de fevereiro de 2014, nas condições dos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datados de 14 de abril de 2014, e do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datado de 22 de abril de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU R120/14) -----

4) Ampliação de um edifício, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Eduardo Miguel
Anastácio da Maia: --------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 361/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 22 de abril de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado por Eduardo Miguel Anastácio da Maia, em 22 de janeiro de 2014, posteriormente
aperfeiçoado, em 20 de fevereiro de 2014, referente ao pedido de licenciamento para ampliação
de um edifício, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, nas condições dos pareceres da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 9 e 11 de abril de 2014, e da Divisão
de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, datado de 7 de abril de 2014. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.4 DPGU 7/14)---------------------------------------------------------------------------------------------

5) Demolição de um edifício, sito na Rua Padre António Marcelino, em Ferrel – Coopeniche –
Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL: -------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 362/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 22 de abril de 2014, deliberado aprovar e licenciar o projeto de arquitetura
apresentado pela Coopeniche – Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL, em 21 de março de
2014, referente ao pedido de licenciamento para demolição de um edifício, sito na Rua Padre
António Marcelino, em Ferrel, nas condições dos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datados de 14 de abril de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5 DPGU 25/14) ---------

6) Parecer sobre a localização pretendida para a construção de uma fábrica de conservas de
peixe, no porto de pesca, em Peniche – IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos, I.P.: -------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 363/2014: Atendendo ao solicitado pelo IPTM – Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, I.P., através do ofício n.º 280-PE, datado de 1 de abril de 2014, e
considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 16 de
abril de 2014, deliberado emitir parecer favorável à localização pretendida pela empresa
Conservas Nero, S.A. para a construção de um edifício destinado à instalação de uma unidade
fabril de conservas de peixe, no porto de pesca de Peniche, devendo ser apresentado,
previamente à construção, um projeto de arquitetura, para apreciação pela Câmara Municipal,
que tenha em consideração as acessibilidades interiores, conforme previsto no Decreto-Lei n.º
163/2006, de 8 de agosto, e que assegure que o revestimento do edifício venha a ser estudado de
forma a minimizar e suavizar a imagem de cariz industrial que este tipo de edifícios usualmente
apresenta. Os projetos, ao nível das especialidades, devem contemplar o tratamento das águas
residuais e de outros resíduos produzidos pela atividade. Os documentos atrás referidos dão-se
aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6 DPGU
S4423/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7) Construção de um edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida do
Mar, em Casais do Baleal – Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A.: ------------------
Deliberação n.º 364/2014: Deliberado voltar a apreciar o pedido para construção de um edifício
destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal,
apresentado pela empresa Fersimpa – Sociedade Comercial Imobiliária, S.A., em próxima
reunião da Câmara Municipal, após o técnico responsável pelo projeto de arquitetura clarificar as
dúvidas suscitadas pelo senhor Presidente da Câmara e transmitidas pessoalmente aos técnicos
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, designadamente quanto ao número de
pisos do edifício. (DPGU 18/14)------------------------------------------------------------------------------

8) Operação de loteamento, sita nos Dominguinhos, em Peniche – Município de Peniche: -----
Deliberação n.º 365/2014: Deliberado aprovar a proposta apresentada pela Divisão de Estudos,
Projetos, Planeamento e Controlo, para alteração ao loteamento municipal sito nos
Dominguinhos, em Peniche, aprovado pela Câmara Municipal em 22 de julho de 1998, que
incidiu sobre parte do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º
304, da freguesia de Ajuda. A presente alteração consiste na constituição de um novo lote e no
consequente aumento da área de intervenção do loteamento, que passará a ser de 2578,10 m2,
com recurso à desanexação de área equivalente do prédio descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche sob o n.º 304, da freguesia de Ajuda, e inscrito na matriz predial rústica da
mesma freguesia sob o artigo 48, da secção B. -------------------------------------------------------------
O lote a constituir tem os seguintes elementos de identificação: Lote de terreno, designado por
n.º 9A, sito na Rua dos Dominguinhos, na cidade, freguesia e concelho de Peniche, destinado a
logradouro, com a área total de 14,00 m2, que confronta do norte com Mário de Carvalho Horta
(Lote 9), do sul com Município de Peniche, do nascente com Rua da Fonte dos Dominguinhos e
do poente com Rua dos Dominguinhos. ---------------------------------------------------------------------
O lote a constituir será posteriormente alienado ao proprietário do lote 9 para anexação de ambos
os lotes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRÂNSITO:

9) Reserva de lugar para cargas e descargas e de lugar de estacionamento para veículos não
motorizados, na Rua D. Luís de Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche:--------------------
Deliberação n.º 366/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de reserva de um lugar para
cargas e descargas e um lugar de estacionamento para veículos não motorizados, Rua D. Luís de
Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche, em próxima reunião da Câmara Municipal,
conjuntamente com o estudo que a Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo
elaborou para as referidas artérias. (NIPG 5526/14)-------------------------------------------------------

10) Implantação de dezasseis passagens para peões e respetiva sinalização rodoviária, na Rua
do Lapadusso e artérias confinantes, em Peniche:-------------------------------------------------------
Deliberação n.º 367/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de abril de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de
23 de abril de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida e nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a implantação de dezasseis passagens
para peões, nas ruas do Lapadusso, do Anzol, da Santa Cruz, Dr. José Bonifácio da Silva, da
Berlenga e Cidade de Viseu, em Peniche, e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: onze
sinais de passagem de peões (A16a), vinte e nove sinais de indicação de passagem para peões
(H7) e dezasseis marcas transversais de passagem de peões (M11), conforme a planta
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apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, 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.7 NIPG 5528/14) -----------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

11) Implantação de passagens para peões e colocação de sinalização rodoviária e de suporte
de bicicletas por administração direta: ---------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 368/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de abril de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de
23 de abril de 2014, deliberado, 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, e observando o n.º 2 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a realizarem por
administração direta as obras necessárias para a implantação de dezasseis passagens para peões e
para a colocação de sinalização rodoviária, na Rua do Lapadusso e artérias confinantes, em
Peniche, conforme previsto na planta referida na deliberação n.º 367/2014, tomada na presente
reunião. Relativamente à colocação de um suporte para bicicletas, na Rua D. Luís de Ataíde, em
Peniche, o assunto voltará a ser apreciado conjuntamente com o assunto da deliberação n.º
366/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 5526/14 e 5528/14)-------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

12) Exclusão de feirantes da Feira Mensal de Peniche:------------------------------------------------
Deliberação n.º 369/2014: Considerando a informação n.º 22, datada de 17 de março de 2014,
do Departamento de Energia e Ambiente, deliberado proceder à audiência prévia de João dos
Santos Carrolo, José António Rodrigues Seabra, José Cardoso Batista, Fernando Cabral Vaz,
Paulo Bruno Abreu Mafra, Alzira Clara Beirolas e Serafim Joaquim dos Santos, nos termos
artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de lhes aplicar
a pena de proibição definitiva do direito do exercício da atividade na Feira Mensal de Peniche,
por abandono de lugar. (NIPG 5262/14)---------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

13) Apoio financeiro para a aquisição de troféus e medalhas para a final da “Taça Cidade de
Peniche 2014” – Associação de Desporto Amador de Peniche:----------------------------------------
Deliberação n.º 370/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, no valor
de 190,00 euros, à Associação de Desporto Amador de Peniche, para pagamento dos troféus e
medalhas para a final da Taça Cidade de Peniche 2014. (NIPG 5529/14) -----------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 371/2014 – 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:
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Sendo dezoito horas e cinquenta e cinco 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 assino. ------------------------------------


