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ATA N.º 49/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2014 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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) Construção de um edifício destinado a armazém agrícola e de uma estufa, na 

Rua dos Montes, na Serra d'El-Rei – João dos Santos Capinha Patriarca;-------- ---------------------  

 ------------------- 2) Legalização de alterações e de ampliação efetuadas num edifício de habitação 

unifamiliar, sito na Rua Moderna, no Lugar da Estrada – Maria do Carmo Ribeiro Correia Silva;  

 ------------------- 3) Construção de um edifício destinado a habitação unifamiliar, uma piscina e 

muros de vedação, na Rua Primeiro de Dezembro, nos Casais Brancos – Pedro Manuel de Jesus 

Coelho;--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado 

a habitação unifamiliar e de uma piscina, na Rua Frei Domingues Sanchez, em São Bernardino – 

Rui Manuel Tibério; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita no Casal da Carreira, em Bufarda – Submerci - Construção e Urbanizações, L.da;  

 ------------------- 6) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita na Pedreira, na Serra d'El-Rei – Civiserra – Construção, L.da; -----------------------  

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

 ------------------- 7) Plano de sinalização temporário para a Rua Marquês de Pombal e Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL; -------  

 ------------------- 8) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Afonso de Albuquerque, em 

Peniche – Conventopen - Imobiliária e Construção, S.A.; ------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Primeiro de Dezembro, em 

Peniche – Isabel Maria Jorge Macatrão; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Reserva de lugar de estacionamento, na Rua Arquiteto Paulino Montez, em 

Peniche – Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche; ------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Regularização de um espaço de estacionamento da Rua Armando Sampaio 

Sena, em Peniche – Setor de Planeamento e Intervenção Social; ----------------------------------------  

 ------------------- 12) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Rua da Gravanha com a 

Rua Adelino Amaro da Costa, em Peniche – Departamento de Obras Municipais; -------------------  

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

 ------------------- 13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Afonso de Albuquerque, em 

Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; -----------------------------  

 ------------------- 14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Primeiro de Dezembro, em 

Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; -----------------------------  
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 ------------------- 15) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua Arquiteto Paulino Montez, em 

Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; -----------------------------  

 ------------------- 16) Regularização de um espaço de estacionamento da Rua Armando Sampaio 

Sena, em Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; ------------------  

 ------------------- 17) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Rua da Gravanha com a 

Rua Adelino Amaro da Costa, em Peniche, por administração direta – Departamento de Obras 

Municipais;----------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Obras a realizar por administração direta, de 17 de novembro de 2014 a 2 de 

janeiro de 2015 – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores 

Sitas na Ilha da Berlenga; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Contratação de empréstimos: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Contratação de empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de 

São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala; -------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Prorrogação do prazo de arrendamento da loja de artesanato da Fortaleza de 

Peniche – Maria do Carmo Sousa Ferreira Meireles; ------------------------------------------------------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico – Setor de 

Educação;------------  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Balcão 2020 - Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Portugal 

2020;---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) OesteLED IP - Projeto Regional de Eficiência Energética na Iluminação 

Pública;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

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

ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014; ------------------  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Composição dos órgãos sociais – Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva Reinaldense; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 27) Licenciamento de espetáculo de música ao vivo – Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião da Serra d'El-Rei; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Colocação de sinalização temporária, na Rua Marquês de Pombal e Praça 

Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL;  

 ------------------- 29) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de música 

ao vivo – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião da Serra d'El-Rei; ------------  

 ------------------- 30) Dispensa do pagamento de taxas pelo licenciamento de alteração e 

ampliação de um edifício com caráter religioso, sito na Rua Azenha do Pomar, em Reinaldes – 

Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia; ------------------  

 ------------------- 31) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano 

letivo de 2014/2015 – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; ------------------------------------  

 ------------------- 32) Subsídio para apoio à edição de um livro sobre a história da instituição – 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; --------------------------------------  

 ------------------- 33) Comparticipação para transporte escolar – Hugo Filipe Rodrigues Oliveira; -  
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 ------------------- 34) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e 

Intervenção Social.-- --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma horas e trinta minutos, 

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

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Cristina Maria 

Luís Leitão comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do 

artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala o cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 

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

emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 

1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a 

identidade e legitimidade do referido cidadão, pelo que passou, de imediato, a participar na 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente a ata n.º 47/2014, da reunião camarária realizada no passado dia 10 de novembro de 

2014, tendo a Câmara Municipal deliberado decidir sobre a sua aprovação na próxima reunião da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral – Sumário Executivo e Recomendações, datado de 

10 de novembro de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Carta, datada de 18 de novembro de 2014, da Acompanha – Cooperativa de Solidariedade 

Social, CRL, remetendo convite para as atividades da Semana Europeia do Teste VIH 2014 e do 

Dia Mundial de Luta Contra a Sida. --------------------------------------------------------------------------  

 

* Informação n.º 180/14, datada de 5 de novembro de 2014, dando conhecimento da localização 

dos depósitos para recolha de roupa usada sitos na freguesia de Atouguia da Baleia. ----------------  

 

* Informação, datada de 19 de novembro de 2014, do Setor de Educação, dando conhecimento da 

aprovação da candidatura do Município de Peniche ao apoio financeiro para implementação das 

AEC, para o ano letivo 2014/2015. ---------------------------------------------------------------------------  

 

* Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, datada de 

24 de novembro de 2014, sobre a Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2015. -------------  

 

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 no período de antes da ordem do dia. --------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 26.11.2014 * Livro105 * Fl.617 

 

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) Construção de um edifício destinado a armazém agrícola e de uma estufa, na Rua dos 

Montes, na Serra d'El-Rei – João dos Santos Capinha Patriarca: ------------------------------------  
Deliberação n.º 1187/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 20 de novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que 

se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado tomar conhecimento da peça gráfica 

com indicação das espécies vegetais a plantar junto de um edifício destinado a armazém agrícola 

e de uma estufa, na Rua dos Montes, na Serra d'El-Rei, apresentada por João dos Santos Capinha 

Patriarca, em 20 de outubro de 2014. (Doc.1 DPGU 55/14) ---------------------------------------------  

 

2) Legalização de alterações e de ampliação efetuadas num edifício de habitação unifamiliar, 

sito na Rua Moderna, no Lugar da Estrada – Maria do Carmo Ribeiro Correia Silva: -----------  
Deliberação n.º 1188/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 20 de novembro de 2014, deliberado, no uso das competências 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de 

licenciamento de obras, apresentado por Maria do Carmo Ribeiro Correia Silva, em 3 de outubro 

de 2014, para legalização de alterações e de ampliação efetuadas num edifício de habitação 

unifamiliar, sito na Rua Moderna, no Lugar da Estrada, nas condições dos pareceres técnicos da 

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 11 e 18 de novembro 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 92/14) ---------------------------------------------------------------------------  

 

3) Construção de um edifício destinado a habitação unifamiliar, uma piscina e muros de 

vedação, na Rua Primeiro de Dezembro, nos Casais Brancos – Pedro Manuel de Jesus 

Coelho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1189/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 21 de novembro de 2014, deliberado, no uso das competências 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de 

licenciamento de obras, apresentado por Pedro Manuel de Jesus Coelho, em 19 de agosto de 

2014, posteriormente aperfeiçoado, em 11 de setembro de 2014, para construção de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar, uma piscina e muros de vedação, na Rua Primeiro de 

Dezembro, nos Casais Brancos, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datados de 10 e 19 de novembro 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 74/14) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a habitação 

unifamiliar e de uma piscina, na Rua Frei Domingues Sanchez, em São Bernardino – Rui 

Manuel Tibério: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1190/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 20 de novembro de 2014, deliberado, no uso da competência 

estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, emitir parecer favorável para o pedido de informação prévia, apresentado por Rui 

Manuel Tibério, em 15 de outubro de 2014, sobre a viabilidade de construção de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar e de uma piscina, na Rua Frei Domingues Sanchez, em São 

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

Ordenamento, datados de 19 e 20 de novembro de 2014. O projeto a apresentar fica sujeito ao 

regime de 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. (Doc.4 DPGU R810/14) ------------------------  

 

5) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no 

Casal da Carreira, em Bufarda – Submerci - Construção e Urbanizações, L.da: -------------------  
Deliberação n.º 1191/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de novembro de 2014, 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 

provisoriamente as obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no Casal da 

Carreira, em Bufarda, promovida pela empresa Submerci - Construção e Urbanizações, L.da, em 

conformidade com o Auto de Receção Provisória Total, datado de 8 de outubro de 2014. Os 

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

livro de atas. (Doc.5 NIPG 16354/14) -----------------------------------------------------------------------   

 

6) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita na 

Pedreira, na Serra d'El-Rei – Civiserra – Construção, L.da:--------------------------------------------  
Deliberação n.º 1192/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 de novembro de 2014, 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 

provisoriamente as obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita na Pedreira, na 

Serra d'El-Rei, promovida pela empresa Civiserra – Construção, L.da, em conformidade com o 

Auto de Receção Provisória Total, datado de 10 de dezembro de 2014. Os documentos atrás 

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

(Doc.6 NIPG 16363/14) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

7) Plano de sinalização temporário para a Rua Marquês de Pombal e Praça Jacob Rodrigues 

Pereira, em Peniche – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL: -----------------  
Deliberação n.º 1193/2014: Considerando a informação da Divisão de Planeamento, Obras e 

Infraestruturas, datada de 14 de novembro de 2014, deliberado ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, proferido em 14 de novembro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o projeto de sinalização 

temporária, implementado na Rua Marquês de Pombal e Praça Jacob Rodrigues Pereira, em 

Peniche, durante período em que decorreu a instalação de uma grua de apoio às obras de 

recuperação de um edifício, promovidas pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, 

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

anexa ao livro de atas. (Doc.7 DPGU 246/1) ---------------------------------------------------------------  

 

8) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche – 
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Conventopen - Imobiliária e Construção, S.A:------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1194/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Conventopen - Imobiliária e 

Construção, S.A., em 27 de fevereiro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-

Presidente da Câmara, datada de 19 de novembro de 2014, e a informação do Departamento de 

Obras Municipais, datada de 7 de novembro 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 da 

competência estabelecida nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de 

fevereiro, autorizar a aplicação de uma linha ziguezague (M14), de acordo com o n.º 1 do artigo 

62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, 

conforme a planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais. (Doc.8 NIPG 16355/14)  

 

9) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Primeiro de Dezembro, em Peniche – Isabel 

Maria Jorge Macatrão: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1195/2014: Atendendo ao solicitado por Isabel Maria Jorge Macatrão, em 30 de 

outubro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 17 

de novembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 7 de 

novembro 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 da competência estabelecida nos n.os 1 e 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a aplicação de uma linha 

ziguezague (M14), de acordo com o n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, na Rua Primeiro de Dezembro, em Peniche, conforme a planta apresentada pelo 

Departamento de Obras Municipais. (Doc.9 NIPG 15167/14) -------------------------------------------  

 

10) Reserva de lugar de estacionamento, na Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche – 

Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1196/2014: Atendendo ao solicitado pelo Centro de Solidariedade e Cultura de 

Peniche, por carta com referência n.º 40/2014/Sede, recebida em 16 de outubro de 2014, e 

considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 19 de novembro de 

2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 7 de novembro 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.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a reserva de um lugar de estacionamento, na Rua 

Arquiteto Paulino Montez, em Peniche, inserido na baia de estacionamento longitudinal existente 

em frente ao edifício onde funciona o Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em 

Risco de Peniche – O Aconchego, a aplicação de um sinal de estacionamento autorizado (H1a), 

com painel adicional (Modelo 10) com a inscrição “O Aconchego 43-29-TX”, e a marcação de 

uma linha contínua de cor branca a delimitar os lugares de estacionamento (M1), de acordo com 

os artigos 34.º, 46.º e 60.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.10 NIPG 14286/14) --------------------------------  

 

11) Regularização de um espaço de estacionamento da Rua Armando Sampaio Sena, em 

Peniche – Setor de Planeamento e Intervenção Social: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1197/2014: Atendendo ao solicitado pelo Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, em 6 de agosto de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 19 de novembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 29 de outubro de 2014, 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.os 1 e 2 

do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar marcação de lugares de 
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estacionamento no piso da baia de estacionamento longitudinal existente Rua Armando Sampaio 

Sena, em Peniche, com uma linha contínua de cor branca (M1), conforme a planta apresentada 

pelo Departamento de Obras Municipais, e a aplicação de um sinal de estacionamento proibido 

(C15), com uma placa adicional com indicação “De 2.ª a 6.ª, das 8h às 10h e das 17h às 19h” 

(Modelo 7), junto ao lugar de estacionamento indicado na supramencionada planta, nos termos 

dos artigos 24.º, 46.º e 60.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.11 NIPG 16358/14) ----  

 

12) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Rua da Gravanha com a Rua 

Adelino Amaro da Costa, em Peniche – Departamento de Obras Municipais: ---------------------  
Deliberação n.º 1198/2014: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, 

datada de 7 de novembro de 2014, e a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 

20 de novembro 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 da competência estabelecida nos n.os 1 

e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a colocação de um 

sinal vertical de paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos (B2), no 

entroncamento da Rua da Gravanha com a Rua Adelino Amaro da Costa, em Peniche, conforme 

a planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, de acordo com o artigo 24.º do 

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

de outubro. (Doc.12 NIPG 16356/14) ------------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1199/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de novembro 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 aplicação de uma linha 

ziguezague (M14), na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, para execução da deliberação 

n.º 1194/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 16355/14)-------------------------------------------  

 

14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Primeiro de Dezembro, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1200/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 17 de novembro 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 aplicação de uma linha 

ziguezague (M14), na Rua Primeiro de Dezembro, em Peniche, para execução da deliberação n.º 

1195/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 15167/14)-----------------------------------------------   

 

15) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1201/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de novembro 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 
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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 colocação da sinalização 

rodoviária, na Rua Arquiteto Paulino Montez, para execução da deliberação n.º 1196/2014, 

tomada na presente reunião. (NIPG 14286/14) -------------------------------------------------------------  

 

16) Regularização de um espaço de estacionamento da Rua Armando Sampaio Sena, em 

Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais: --------------------------  
Deliberação n.º 1202/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de novembro 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 colocação da sinalização 

rodoviária, na Rua Armando Sampaio Sena, em Peniche, para execução da deliberação n.º 

1197/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 16358/14)-----------------------------------------------  

 

17) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Rua da Gravanha com a Rua 

Adelino Amaro da Costa, em Peniche, por administração direta – Departamento de Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1203/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 14 de novembro 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 colocação de um sinal de trânsito, 

no entroncamento da Rua da Gravanha com a Rua Adelino Amaro da Costa, em Peniche, para 

execução da deliberação n.º 1198/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 16356/14) ------------   

 

18) Obras a realizar por administração direta, de 17 de novembro de 2014 a 2 de janeiro de 

2015 – Departamento de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1204/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de novembro de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º 

8/2014, 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, no período de 17 de novembro 

de 2014 a 2 de janeiro de 2015, ratificar a realização das obras já executadas, nos termos do n.º 3 

do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e autorizar a realização das 

obras ainda não executadas, no uso da competência estabelecida na alínea 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.13 NIPG 16357/14) ---------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

19) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha 

da Berlenga: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1205/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Regulamento de 

Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga em próxima 

reunião da Câmara Municipal. (NIPG 13781/14) ----------------------------------------------------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 
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20) Contratação de empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, 

em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1206/2014: Na sequência da deliberação n.º 41/2014, tomada pela Assembleia 

Municipal de Peniche, em 2 de outubro de 2014, deliberado adjudicar a contratação do 

empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da 

Baleia, conhecido como Loja dos Vala, à Caixa Económica Montepio Geral, nas condições 

constantes da sua proposta n.º 2644832, datada de 14 de agosto de 2014, de que se destacam: 

Montante do empréstimo: 250 000,00 euros; Prazo: 10 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; 

Spread: 2,75 %, e aprovar a minuta do contrato a celebrar com a referida entidade bancária, que 

aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.14) ---  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

21) Prorrogação do prazo de arrendamento da loja de artesanato da Fortaleza de Peniche – 

Maria do Carmo Sousa Ferreira Meireles: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1207/2014: Atendendo ao solicitado por Maria do Carmo Sousa Ferreira 

Meireles, por carta, datada de 7 de novembro de 2014, e considerando a informação do Serviço 

de Património, datada de 12 de novembro de 2014, deliberado prorrogar o prazo do 

arrendamento da loja de artesanato da Fortaleza de Peniche até 31 de dezembro de 2016, 

devendo a renda ser anualmente atualizada pela taxa de inflação publicada pelo INE, mantendo-

se as demais condições do arrendamento. (NIPG 15621/14) ---------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

22) Circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico – Setor de Educação: ---  
Deliberação n.º 1208/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 18 de novembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea gg) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os circuitos 

especiais para o transporte dos alunos do ensino básico, conforme consta na informação do Setor 

de Educação, datada de 17 de novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.15 NIPG 16116/14) ------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

23) Balcão 2020 - Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Portugal 2020: ---------------  
Deliberação n.º 1209/2014: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, deliberado aprovar a participação do Município de Peniche nas parcerias 

que venham a ser desenvolvidas no âmbito do Balcão 2020 - Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária – Estratégias para o Desenvolvimento Local, para se candidatar à respetiva pré-

qualificação, nos termos do aviso de candidatura n.º 02/2014, de 16 de novembro, sendo que a 

aprovação definitiva da integração do Município de Peniche em cada uma das parcerias será feita 

caso a caso, após apresentação dos termos que integrem a respetiva candidatura. (Doc.16 NIPG 

16359/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) OesteLED IP - Projeto Regional de Eficiência Energética na Iluminação Pública: ----------  
Deliberação n.º 1210/2014: Na sequência da apresentação efetuada verbalmente pelo senhor 

Presidente da Câmara, deliberado concordar que a candidatura a apresentar ao Eixo Prioritário II 

– Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos – Energias 
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Renováveis e Eficiência Energética seja efetuada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. -----  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014: -------------------------------  
Deliberação n.º 1211/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

proferido em 21 de novembro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que aprovou uma alteração aos documentos previsionais para o ano 

2014 (modificação n.º 18), conforme consta dos documentos que foram apresentados, que aqui 

se dão por reproduzidos e ficam 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. --------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

26) Composição dos órgãos sociais – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

Reinaldense: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1212/2014: Deliberado felicitar os novos membros dos órgãos sociais da 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense, pela sua eleição, e desejar-lhes os 

melhores sucessos no exercício das suas funções. (NIPG 15128/14) -----------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

27) Licenciamento de espetáculo de música ao vivo – Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Sebastião da Serra d'El-Rei: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1213/2014: Atendendo ao solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Sebastião da Serra d'El-Rei, por requerimento, datado de 17 de novembro de 

2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 18 de novembro de 2014, deliberado ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, proferido em 21 de novembro de 2014, que autorizou a emissão de uma 

licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 

268/2009, de 29 de setembro, para realização de um espetáculo de música ao vivo, nas 

instalações da coletividade Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Serra d'El-

Rei, sitas na Avenida da Serrana, em Serra d'El-Rei, que teve início no dia 22 de novembro de 

2014, pelas 22h30, e terminando no dia 23 de novembro de 2014, pelas 02h30. (NIPG 16101/14)  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

28) Colocação de sinalização temporária, na Rua Marquês de Pombal e Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL: ----  
Deliberação n.º 1214/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

proferido em 14 de novembro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que autorizou os serviços municipais a colaborarem na 

implementação do projeto de sinalização temporária implementado na Rua Marquês de Pombal e 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, durante período em que decorreu a instalação de 

uma grua de apoio às obras de recuperação de um edifício, promovidas pela Acompanha - 

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. (DPGU 246/11) --------------------------------------------  
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29) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de música ao vivo – 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião da Serra d'El-Rei: -------------------  
Deliberação n.º 1215/2014: Na sequência da deliberação n.º 1213/2014, tomada na presente 

reunião, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 21 de 

novembro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que deferiu o pedido apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Sebastião da Serra d'El-Rei, para isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de 

espetáculo de música ao vivo, incluindo licença especial de ruído. (NIPG 16101/14) ---------------  

 

30) Dispensa do pagamento de taxas pelo licenciamento de alteração e ampliação de um 

edifício com caráter religioso, sito na Rua Azenha do Pomar, em Reinaldes – Fábrica da 

Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia: ----------------------------  
Deliberação n.º 1216/2014: Atendendo ao solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de 

Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, em 7 de novembro de 2014, deliberado 

deferir o pedido de dispensa do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de alteração e 

ampliação de um edifício com caráter religioso, sito na Rua Azenha do Pomar, em Reinaldes, ao 

abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas 

do Município de Peniche e com os fundamentos constantes na informação n.º 376/2012, datada 

de 5 de janeiro de 2012, do Gabinete Jurídico, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.17 DPGU 1/14) --------------------------------------------  

 

31) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que 

frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2014/2015 – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1217/2014: Deliberado autorizar a transferência do valor de 851,77 euros, para 

o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, destinado a auxílios económicos para livros e 

material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e o 

primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2014/2015, para complemento das verbas já 

transferidas na sequência das deliberações n.os 798 e 900, de 11 de agosto e 8 de setembro de 

2014, respetivamente. (NIPG 15355/14) --------------------------------------------------------------------  

 

32) Subsídio para apoio à edição de um livro sobre a história da instituição – Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1218/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, em 28 de outubro de 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 à referida entidade um subsídio, no valor de 1 500,00 euros, para apoio 

à edição de um livro sobre a história da instituição, intitulado Soldados da Paz com Sede em 

Peniche. (NIPG 15120/14) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

33) Comparticipação para transporte escolar – Hugo Filipe Rodrigues Oliveira: -----------------  
Deliberação n.º 1219/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos 

com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno 

Hugo Filipe Rodrigues Oliveira, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a EBI 1.2.3 de 

Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 17 de novembro de 2014, que 

aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.18 

DEA 2522) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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34) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e Intervenção Social: ----  
Deliberação n.º 1220/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 19 de novembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na 

alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar os 

serviços municipais a efetuarem a limpeza de uma habitação privada, sita na Rua das Rosas, em 

Peniche. (NIPG 16360/14) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1221/2014: 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 vinte e três horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, 

se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo. --------------------------------------------------------------------  

 


