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ATA N.º 30/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 6 DE JULHO DE 2015 

 

Aos seis dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, 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, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Pedro Miguel 

Carvalho Maldonado Freitas, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, 

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

de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 1) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - 

Mafra (POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel); ---------------------------------  

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

a habitação unifamiliar, em Freixos, nos Casais Brancos – Fábio Marto Félix; -----------------------  

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

a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal – Marlene 

Elisabeth Fonvieille; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de um edifício, 

destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal – António 

Hermínio Botas Carvalho; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Instalação da estrutura de uma esplanada, na Rua Cruz das Almas, em 

Peniche – Liliana Timóteo de Castro Neto; -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação, sito na Travessa 

Fernando Pessoa, em Peniche – José Maria Ferreira da Silva; -------------------------------------------  

 ------------------- 7) Construção de uma rampa, na via pública, na Travessa do Campino, na Serra 

d’El-Rei – Maria Beatriz Correia Botelho; ------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Demolição de dois edifícios inacabados, sitos na Travessa Vasco da Gama, 

em Ferrel – Olívio Ferreira Ricardo; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito 

na Rua Nossa Senhora da Conceição, em Peniche – Sara Cristina Pereira Garcia; -------------------  

 ------------------- 10) Doação de uma parcela de terreno para o domínio público, sita na Avenida 

do Mar, nos Casais do Baleal – Eduardo Miguel Anastácio da Maia; ----------------------------------  

 ------------------- 11) Instalação de chuveiros junto à praia do Lagido, nos Casais do Baleal – 

Freguesia de Ferrel;-- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Estudo de proteção do topo da arriba junto à Ponta do Trovão, em Peniche – 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Estudo para construção de um edifício, destinado a sanitários públicos, no 

Largo do Bom Jesus, em Bôlhos – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; ------------------  

 ------------------- 14) Receção provisória parcial das obras de urbanização de uma operação de 

loteamento, sita no gaveto das ruas Arquiteto Paulino Montez e Estado Português da Índia, em 

Peniche – Nis 8 - Imobiliária e Investimento, S.A.;--------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória das 
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obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no Casal Manuel Dias, na Serra d'El-

Rei – Amador, L.da;-- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Instalação de posto de abastecimento de combustíveis: ---------------------------------  

 ------------------- 16) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de 

abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia – 

António José Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira; -----------------------------------------  

 ------------------- 17) Construção de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, na 

Estrada Nacional n.º 114, em Porto de Lobos – Distripeniche, Supermercados, L.da; ----------------  

 ------------------- 18) Construção de um posto de abastecimento de combustíveis e muro de 

vedação, na Estrada dos Casais, em Ferrel – José da Conceição Alves; --------------------------------  

 ------------------- 19) Alteração de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, sito no 

Largo de São José, em Atouguia da Baleia – Luís Pereira, L.da; -----------------------------------------  

 ------------------- 20) Alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da Prageira, em 

Peniche, para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis – Auto Júlio - Comércio 

de Veículos e Automóveis, L.da; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Concessão de uma parcela de terreno, sita junto à Avenida Monsenhor 

Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, para instalação de um posto de abastecimento 

de combustíveis – Título Padrão, L.da; -----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 22) Reserva de lugar para cargas e descargas, na Travessa da Horta, em Peniche – 

Rute Maria Brás Franco dos Santos; --------------------------------------------------------------------------  

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

na Rua da Barragem, em Coimbrã – Freguesia de Atouguia da Baleia; --------------------------------  

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

 ------------------- 24) Marcação de lugar para cargas e descargas e colocação da respetiva 

sinalização rodoviária, na Travessa da Horta, em Peniche, por administração direta – 

Departamento de Obras Municipais; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Marcação de uma passagem para peões e colocação da respetiva sinalização 

rodoviária, na Rua da Barragem, em Coimbrã, por administração direta – Departamento de 

Obras Municipais;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Suspensão de trabalhos da empreitada de “Reforço e proteção costeira das 

arribas do Baleal e das praias do Quebrado e Gamboa” – Departamento de Obras Municipais; ----  

 ------------------- 27) Suspensão de trabalhos da empreitada de “Requalificação do passeio do 

pontão de acesso à ilha do Baleal” – Departamento de Obras Municipais; ----------------------------  

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

 ------------------- 28) Direito de superfície sobre um lote de terreno, sito na Avenida da Praia, em 

Peniche, para a construção de uma loja – Rip Curl Europe, S.A.S.; -------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Concessão do direito à ocupação perpétua de um ossário do Cemitério 

Municipal de Peniche – Maria da Conceição Ferreira dos Santos Rica; --------------------------------  

 ----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Designação do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Diretor-

Delegado – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento;------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Modelo de gestão e controlo de visitação e capacidade de carga humana da 

Reserva Natural das Berlengas – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; ------------  

 ------------------- 33) Protocolo para a realização de estágio curricular – Licenciatura em 

Marketing e Publicidade – Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de 
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Santarém;------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 34) Delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesias 

do concelho;-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 35) Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche – Pelouro do 

Associativismo;------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 36) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do 

Associativismo;------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens 

Atletas – Pelouro da Juventude; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 39) Subscrição de assinatura de publicação periódica – MURPI - Confederação 

Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 40) Parecer para a contratação de serviço de assessoria jurídica de apoio ao 

lançamento de um procedimento para “Celebração de Contratos de Gestão de Eficiência 

Energética de Iluminação Pública”; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  

 ------------------- 41) Ocupação de espaço público para a apresentação e demonstração de 

produtos, junto às instalações do Centro de Canoagem do Oeste, em Atouguia da Baleia – 

Adventury Begin, L.da; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 42) Ocupação de espaço público para a realização de ação promocional, na 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Refrige, S.A.; ---------------------------------------------  

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

 ------------------- 43) Licenciamento de recinto improvisado para a realização de divertimentos 

públicos – Balealcoop - Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL; -  

 ------------------- 44) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Memória, e de arraial ao ar livre, na localidade de Coimbrã – Associação de Cultura e Recreio 

D. Inês de Castro;---- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 45) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de ocupação de espaço 

público para a apresentação e demonstração de produtos, junto às instalações do Centro de 

Canoagem do Oeste, em Atouguia da Baleia – Adventury Begin, L.da; --------------------------------  

 ------------------- 46) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de ocupação de espaço 

público para a realização de ação promocional, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – 

Refrige, S.A.;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 47) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com 

procissão, em honra de Nossa Senhora da Memória, e de arraial ao ar livre, na localidade de 

Coimbrã – Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro; -----------------------------------------  

 ------------------- 48) Apoio para a realização de obras de manutenção e reparação de instalações 

– Sporting Clube Vila Maria; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 49) Apoio para construção da casa mortuária de Reinaldes – Fábrica da Igreja 

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

 ------------------- 50) Apoio para a deslocação de equipa de futebol de rua a Braga, para participar 

na Final Nacional – Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche; -----------------------  

 ------------------- 51) Apoio para a realização da festa anual do lugar de Bôlhos – Carlos Leitão; --  
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 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  

 ------------------- 52) Atribuição de um abrigo para marítimo-turística da ilha da Berlenga, para o 

ano de 2015.---------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, 

Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Diretora e Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves, 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição do 

público e durante a apreciação e votação dos pontos 1 a 29 da ordem do dia, e Etelvina Alves, 

Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 

apreciação e votação dos pontos 1 a 29 da ordem do dia. ----------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que os senhores Vereadores Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves e Cristina Maria Luís Leitão e os senhores Sandra Cristina Machado Matos 

e André Sebastião da Silva Cardoso, cidadãos que se seguiam nas respetivas listas, comunicaram 

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 os cidadãos imediatamente a 

seguir na ordem das respetivas listas, senhor Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas, do 

Partido Socialista, e senhora Sofia Cecílio Barradas, 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 dos referidos cidadãos, pelo 

que estes passaram, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas 

dadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Hernâni Ferreira, em representação da senhora Francine Melner, expôs a situação de não 

conseguir ter acesso à garagem da moradia que adquiriu num condomínio privado, devido à 

inclinação da rampa. Esta queixa já havia sido reportada ao construtor, a quem responsabiliza 

pela situação. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, o agendamento de um atendimento com 

o senhor Hernâni e a senhora Francine. ----------------------------------------------------------------------    

- Américo Gaspar e Solange Lima questionaram, uma vez mais, relativamente ao exercício da 

atividade de restauração ou de bebidas não sedentária, em rulotes, durante a época balnear no 

concelho de Peniche. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a câmara, 

pontualmente, tem autorizado essa venda, associada a eventos, alguns deles organizados pelo 

município. Disse estar em elaboração uma proposta de regulamento, que carece de aprovação por 

parte da Câmara e da Assembleia Municipal, para que possa entrar em vigor. Acrescentou que, 

até o regulamento entrar em vigor, a Câmara só tem condições para autorizar o exercício deste 

tipo de atividade a título pontual, como tem sido feito até à data. O senhor Vereador Ângelo 
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Marques aconselhou os senhores Hernâni e Solange, tendo em conta a intervenção do senhor 

Presidente, nomeadamente quando se refere ao cariz provisório da venda, indexada a 

determinados eventos, e não querendo interferir na oportunidade de negócio dos mesmos que, 

junto dos serviços, verificassem qual a hipótese de conseguirem exercer a sua atividade. O 

senhor Presidente da Câmara reiterou a ideia de que as condições atualmente existentes para o 

exercício da atividade de venda em rulotes, seriam as de autorização pontual, indexadas a 

determinados eventos e em espaço público. O senhor Vereador Filipe Sales disse que, tendo em 

conta a inexistência, no município, de qualquer regulamento que discipline a questão da venda 

ambulante, sugeria que se concedesse as tais autorizações pontuais, e quando se referia a 

autorizações pontuais, não se referia a um ou dois dias em cada evento, mas sim durante a época 

balnear, que julga serem os melhores para este tipo de atividades. Manifestou a sua angústia, 

uma vez mais, ao ver que as pessoas têm vontade de trabalhar e que querem condições para 

trabalhar e não lhe são dadas. Disse, ainda, registar com tristeza não ter havido qualquer 

desenvolvimento em relação a esta questão, desde o dia 20 de abril de 2015, que foi a última vez 

que os senhores haviam questionado sobre a situação. A senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, esclareceu os requerentes, através de uma breve explanação da lei 

em vigor, relativamente a esta questão. A senhora Vereadora Sofia Barradas agradeceu o 

esclarecimento dado pela senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

dizendo também que a falta de recursos não pode ser a justificação que, consecutivamente, é 

apresentada, impedindo desta forma as pessoas de desenvolverem a sua atividade económica. 

Acrescentou que o regulamento já deveria ter sido elaborado e analisado com tempo, uma vez 

que a legislação habilitante foi publicada em janeiro do corrente ano e que em abril, aquando da 

presença dos requerentes na reunião, foi dito que existia uma proposta de regulamento já 

efetuada, à qual se teriam de fazer alterações pouco significativas. O senhor Presidente da 

Câmara disse assumir a responsabilidade política, relativamente a este assunto. --------------------   

- José Manuel Martins questionou relativamente ao ponto de situação do processo n.º 832/14, 

nomeadamente sobre a existência de um ramal de águas pluviais e de uma fossa de águas 

residuais domésticas, que desaguam no seu terreno e a questão dos beirados das casas ali 

existentes. O senhor Presidente da Câmara disse tratar-se de uma situação bastante complexa, 

uma vez que é uma zona de ilegalidade e bastante rochosa, e que, qualquer intervenção que 

possa ser feita naquele espaço, é bastante significativa, do ponto de vista do investimento, não 

esquecendo o facto de se desconhecer a extensão da intervenção. Esclareceu que a possibilidade 

existente para aquele espaço é a de minimização daquela situação. Sugeriu que se agendasse uma 

reunião com o senhor engenheiro João Raminhos, Assessor do senhor Presidente da Câmara, 

para fazerem uma visita ao local, tendo como objetivo arranjar uma solução possível de 

minimização do problema.  ------------------------------------------------------------------------------------   

- Ivone Lopes de Campos queixou-se da incomodidade que o barulho proveniente dos bares 

existentes junto à linha de água no Baleal lhe provocavam durante toda a noite. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu a requerente, relativamente ao procedimento que é habitual 

adotar, neste tipo de situações, tendo em conta a competência da Câmara. Disse que a senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, iria fazer o enquadramento da situação 

para posteriormente se chamarem os proprietários dos bares, tendo sido solicitado o contacto da 

requerente para depois ser dada informação do resultado da diligência. O senhor Vereador Filipe 

Sales quis partilhar a ideia que tinha relativamente à situação apresentada, dizendo que existiam 

duas dimensões distintas neste problema, uma relacionada com a incomodidade causada pelo 

ruído e outra, com o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Disse julgar que 

existe um vazio na regulamentação e que o município tem uma palavra a dizer na 

regulamentação destas atividades económicas. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que 

os serviços devem verificar junto da GNR, se solicitaram autorização para a realização de música 
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ao vivo, aquando da deslocação dos mesmos aos bares em questão, por solicitação dos residentes 

na Ilha do Baleal. Um outro munícipe que se encontrava no público e que não estava inscrito 

para participação na reunião, colocou uma questão relativamente ao trânsito e estacionamento na 

Ilha do Baleal. O senhor Presidente da Câmara disse ter sido feito um primeiro investimento de 

reordenamento do trânsito, e associado a este, um investimento de sinalética, pelo que não há 

argumentos para não se conseguir aplicar as multas, por parte da GNR. Julga que no dia em que 

a GNR coloque, na Ilha do Baleal, um carro de reboque de viaturas, o problema fica resolvido. 

Disse ter constatado que os principais infratores são os próprios moradores da Ilha do Baleal. ----  

 - Ana Maria Belo Pedro veio solicitar, uma vez mais, o alinhamento do passeio no lado oposto 

ao seu estabelecimento comercial, sito na Rua da Alegria, para poder implementar uma 

esplanada. Disse sentir-se injustiçada e descriminada porque não lhe dão o licenciamento de uma 

esplanada por questões de segurança, quando existe uma esplanada que já foi abalroada duas 

vezes por carros e continuam a autorizar o seu funcionamento. O senhor Presidente da Câmara 

disse discordar da acusação que fez à Câmara de descriminação e que, não tendo o processo 

presente, iriam posteriormente aprecia-lo, uma vez mais, e que, relativamente à deliberação 

tomada anteriormente, foi feita de forma consciente, tendo em conta as questões de segurança. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara também concordou com o senhor Presidente da Câmara no 

que toca à descriminação que a requerente diz ser alvo. Reiterou que, por motivos de segurança, 

não foi possível deferir a pretensão. O senhor Vereador Ângelo Marques solicitou que o 

processo seja presente novamente em reunião de câmara mas acompanhado de alternativas. O 

senhor Vereador Filipe Sales compreendeu o sentido que a requerente quis dar ao dizer que se 

sentia injustiçada. Disse estarem disponíveis para encontrarem uma solução que viabilize a 

pretensão da requerente e que acautele todas as questões de segurança conforme se observa no 

regulamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Emília Ricardo queixou-se do ruído do bar existente na Rua José Estevão, em Peniche. O 

senhor Presidente da Câmara disse não ter conhecimento de ter sido autorizado algum evento 

para aquele local, que ficava registada a informação e que iriam verificar junto da PSP esta 

situação. O senhor Vereador Filipe Sales disse estar sensibilizado para a questão apresentada, 

esclareceu que existem questões que ultrapassam a Câmara, designadamente em relação aos 

transeuntes que passam na rua de madrugada. O senhor Vereador Ângelo Marques disse ter que 

se estar atentos a esta situação e tentar minimizar o problema. ------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, contratos de emprego inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço 

em junho de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Informação n.º 22/2015, datada de 25 de junho de 2015, do Gabinete Jurídico, relativa a uma 

ação administrativa especial, cujo autor foi o STAL e o réu o Município de Peniche. (NIPG 

17620/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Manifesto, da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, denominado "26 de 

junho - Dia Internacional Contra o Uso e Tráfico Ilícito de Drogas". (NIPG 9508/15) --------------  

 

* Carta, datada de 11 de junho de 2015, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Peniche, remetendo as Contas da Gerência do ano 2014 e o Orçamento para o ano 2015. 
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(NIPG 8989/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Circular n.º 62/2015, datada de 26 de junho de 2015, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, remetendo o seu boletim informativo. (NIPG 9561/15) -----------------------------------  

 

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

- Informou da visita do senhor Presidente da Republica, a Peniche, no dia 14 de julho. -------------  

- Deu conta do pedido de desculpas efetuado pelo senhor Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Regional, pelo facto de ter vindo a Peniche e não ter informado, tendo em 

conta a natureza e o estatuto da visita. -----------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de junho, reuniu-se com a Comissão de Festas de Ferrel. ----------------------------------  

- No dia 30 de junho, esteve presente na reunião da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, como representante da Comunidade Intermunicipal, relativamente aos ITI. -----------  

- No dia 30 de junho, como Presidente dos SMAS, procedeu à assinatura do protocolo da 

cedência de umas instalações existentes na Bufarda. ------------------------------------------------------  

- No dia 1 de julho, participou na receção provisória da obra do filtro. ---------------------------------  

- No dia 1 de julho, esteve presente nas comemorações do aniversário da vila de Serra d’El-Rei, 

apresentando as suas felicitações por isso. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 2 de julho, participou na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ----------------  

- No dia 2 de julho, esteve presente na reunião da secção de municípios com atividades 

piscatórias, da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------------------------------------  

- No dia 2 de julho, participou na entrega de prémios da Rip Curl Grom. -----------------------------  

- No dia 3 de julho, reuniu-se com a empresa Isete. -------------------------------------------------------  

- No dia 3 de julho reuniu-se com o senhor Tiago Bernardino, um dos promotores das atividades 

marítimo-turísticas, tendo sido encaminhado para a Docapesca. ----------------------------------------  

- No dia 4 de julho, participou na festa dos SMAS, felicitando todos os trabalhadores dos 

Serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de julho, participou numa reunião, em São Bernardino, com um grupo de promotores 

de constituição de uma IPSS, que desse enquadramento à utilização das antigas instalações do 

colégio de São Bernardino. ------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de julho, reuniu-se com os Estaleiros Navais de Peniche. -----------------------------------  

- No dia 4 de julho, esteve presente na abertura do Festival das Sopas, felicitando a Paróquia pela 

iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- No dia 5 de julho, participou na Rota dos Almocreves, em Ferrel, tendo deixado uma palavra 

de reconhecimento à Freguesia de Ferrel, como organizadora do evento. ------------------------------  

- No dia 5 de julho, esteve presente na entrega de prémios do Campeonato Nacional de 

Esperanças, sub-12 e sub-14, que se realizou em Peniche. -----------------------------------------------  

- No dia 6 de julho, participou na inauguração de uma exposição sobre conservas e na 

apresentação de uma sardinha em crochet que é candidata ao Guiness. --------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 22 de junho a 6de 

julho do corrente ano: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ 

reuniões: 

- Na reunião de preparação com a equipa técnica municipal dos assuntos a ser debatidos na 

Reunião de Comissão de Trânsito; 

- Na reunião com a empresa “Coca Cola”; 

- Na entrevista à 102 FM Rádio sobre a grande participação na 36ª Corrida das Fogueiras e 15ª 

Corrida das Fogueirinhas; 

- Na reunião da Comissão Municipal de Trânsito; 

- No atendimento à munícipe Maria Neves a propósito da legalidade de construção de estruturas 

em terreno situado perto da sua habitação, localizada em Serra d’El-Rei; 

- Na sessão de Esclarecimento para políticos e técnicos municipais sobre “Planeamento 

Urbanístico”; 

-Na reunião com os Encarregados dos vários Departamentos Municipais sobre a equipa que irá 

colaborar na organização da 36ª Corrida das Fogueiras e 15ª Corrida das Fogueirinhas; 

- Na visita às várias intervenções municipais em curso: 

 - Mercado Municipal de Peniche; 

 - Centro de Convívio D. Inês de Castro, situado na Coimbrã; 

 - Espaços verdes da Câmara Municipal de Peniche;  

- Alcatroamento nas várias vias do nosso concelho, inclusé na obra de Saneamento de Ferrel-

SMAS; 

- No Festival de Encerramento das Piscinas Municipais; 

- Na Festa de Final do ano do Jardim de Infância de Serra d’El-Rei;  

- Na 36ª edição da Corrida das Fogueiras e na 15ª edição da Corrida das Fogueirinhas. Este 

evento sagrou El Kalai como vencedor e contou com uma grande mobilização de atletas, 

populares e de meios da autarquia. Foram ao todo, 6000 a pessoas correr e cerca de 30 mil 

pessoas a assistir. O novo local da partida primou pela máxima segurança, conseguida pela 

nossa organização. A Sardinha esgotou - mais de 1200 Kg e o convívio prolongou-se pela noite 

dentro. Uma palavra de agradecimento a todos os colaboradores da autarquia e a todas as 

instituições que contribuíram para o inegável sucesso desta iniciativa.» ------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Felicitou a Vila de Serra D’El-Rei pelo seu aniversário e todos os seus residentes. ----------------   

- No dia 2 de julho, participou numa ação informativa para pessoas que podem beneficiar de 

descontos sociais relativamente ao mercado energético de gás e eletricidade). -----------------------  

- No dia 3 de julho, esteve presente na abertura do Festival das Sopas, felicitando a organização 

pelo trabalho desenvolvido. -----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de julho, esteve presente no aniversário dos SMAS, felicitando os Serviços pela 

comemoração de mais um aniversário. ----------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de julho, esteve presente na reunião em São Bernardino -------------------------------------    

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 
- Congratulou a realização de mais um Festival das Sopas, dizendo que esteve presente na 

cerimónia de arranque do evento, a realização da festa anual dos SMAS e fez referência ao 

aniversário de elevação da vila de Serra D’El-Rei. --------------------------------------------------------  

- Deixou uma palavra de apreço a todas as atividades desportivas que o senhor Presidente da 

Câmara já havia referido, com especial incidência para a Rota dos Almocreves. ---------------------   

- Em nome da Associação Dona Inês de Castro na Coimbrã, convidou os sete elementos da 
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Câmara para estarem presentes num almoço a realizar-se no Domingo, pelas 12:00 h. --------------  

- Relativamente a uma reclamação sobre ruido proveniente de um estabelecimento comercial, 

efetuada pelo senhor Carlos Cecílio, quis deixar nota de que segundo informação do requerente 

nada foi feito, até à data. Disse esperar receber informação relativamente ao ponto de situação. O 

senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro que fosse trazido na próxima reunião de câmara uma informação para esclarecimento 

do assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu a ESIP e a fábrica de farinha de peixe Narciso e Filhos, como duas situações que não 

têm estado muito bem relativamente ao cheiro desagradável que delas provem, dizendo que era 

determinante que olhassem para aquelas duas situações no sentido de amenizar o problema de 

incomodidade que causam. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que tinha havido um 

problema com a ESIP, que havia sido comunicado aos SMAS e acompanhado pelos mesmos. 

Relativamente à fábrica de farinha de peixe, disse já ter dado conta de que a situação havia sido 

comunicada ao senhor Ministro aquando da sua visita a Peniche. ---------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Sofia Barradas: 

- Associou-se de uma forma geral, a todos os votos de felicitação que foram mencionados. -------  

- Solicitou uma vez mais informação, que ainda não lhe havia sido disponibilizada, relativamente 

à contratação de um técnico responsável pela Piscinas Municipais. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara fez um histórico do pedido efetuado pela Senhora Vereadora, dizendo que, logo que o 

gabinete jurídico respondesse a uma das questões que colocou, e que tinha de ser respondida por 

aquele gabinete, encaminhariam para a Senhora Vereadora. O senhor Presidente da Câmara 

disse que iria verificar o que se estava a passar relativamente ao assunto em questão.  --------------   

- Referiu que também não lhe havia chegado qualquer documentação, relativa ao plano com 

informação sobre o ordenamento do interior do Porto de Pesca, que o senhor Presidente da 

Câmara havia ficado de solicitar à Docapesca. O senhor Presidente da Câmara disse que iria 

solicitar a digitalização de um zonamento para enviar à Senhora Vereadora.  -------------------------  

- Questionou, uma vez mais, o que iria fazer-se relativamente às instalações antigas dos 

estabelecimentos comerciais existentes no Parque de Campismo de Peniche, na medida em que 

da última vez que colocou esta questão, o executivo ainda não sabia o que iria fazer, mas que iria 

apresentar em breve uma proposta. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta das ideias 

desenvolvidas pelo arquiteto David Gonçalves, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, para aquelas estruturas antigas e por sugestão do senhor 

Presidente da Câmara trariam o que havia a esse nível, numa próxima reunião.  ---------------------  

- Relativamente à intervenção que está a ser efetuada junto à Praia de Peniche de Cima, 

questionou novamente, a sua apresentação em reunião de câmara e a solicitação de pedido de 

parecer à APA, dizendo que em caso afirmativo, gostaria de conhecer o conteúdo desse mesmo 

parecer. Relembrou o senhor Vice-Presidente do compromisso que assumiu de esclarecer este 

assunto com o senhor Presidente da Junta da Freguesia de Peniche, no entanto, até à data esse 

esclarecimento ainda não foi fornecido. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que as 

intervenções a que a senhora vereadora se refere vieram na sequência das inundações que 

ocorreram no passado inverno, trata-se de uma reposição e requalificação do local, uma vez que 

foram feitas grandes intervenções a nível dos pluviais e embelezou-se o espaço que já era 

aproveitado para estacionamento, sem delimitações. Esclareceu que não viu necessidade da APA 

ser ouvida, tendo em conta as intervenções efetuadas. ----------------------------------------------------   

- Colocou uma questão no sentido de saber se está prevista alguma candidatura no âmbito do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável. O senhor Presidente da Câmara 

informou que tem sido partilhada muita informação relativamente à questão do PEDU e que 

existe uma equipa constituída para esse efeito.   -----------------------------------------------------------   
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Senhor Vereador Filipe Sales:  

- Perguntou em relação ao cronograma do Plano de Urbanização do Vale do Grou, se tudo estava 

a decorrer conforme expectável e planeado e para quando é que estava previsto o período de 

consulta pública. O senhor Presidente da Câmara informou que a CCDR solicitou mais 

informação sobre o assunto e da realização de uma reunião técnica.------------------------------------  

- Alertou para o facto da bomba do fontanário existente no Largo dos Bolhos, e responsável pelo 

fornecimento de água, estar inoperacional e que esta situação transtorna o quotidiano daquela 

população. O senhor Presidente da Câmara disse julgar que este assunto é da competência dos 

SMAS, pelo que solicitou ao senhor Jorge Abrantes a verificação do problema.  --------------------  

- Questionou se está sinalizada e prevista alguma resolução célere para a situação das ervas 

daninhas existentes na zona da Fundação Salazar, envolvente às Piscinas Municipais. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara deu conta de que já haviam sido efetuadas intervenções naquele 

sentido, mas que iriam informar o Departamento de Energia e Ambiente da constatação para 

intervirem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Solicitou o ponto de situação em relação ao cumprimento da deliberação tomada relativamente 

à reserva de lugar para cargas e descargas, na Praça Professor António Alves Seara ou na Rua 

Dr. Ernesto Moreira, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria verificar 

a situação com o Departamento de Obras Municipais. ----------------------------------------------------  

 

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) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - Mafra (POC - 

Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel): ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 879/2015: O processo relativo à revisão do POOC - Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira Alcobaça - Mafra (POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel) 

foi retirado da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

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

unifamiliar, em Freixos, nos Casais Brancos – Fábio Marto Félix: ----------------------------------  
Deliberação n.º 880/2015: 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, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Tendo em conta que, até à data, o requerente não apresentou resposta à audiência prévia, 

realizada em 2015/06/01, cujo prazo de pronúncia terminou em 2015/06/16, ao abrigo do 

disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 134/2014, de 9 de setembro (RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que 

seja deliberado emitir parecer final desfavorável pelos motivos que fundamentaram a 

deliberação camarária de 2015/05/18, nomeadamente os constantes nos pareceres dos Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) e da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datados de 2015/03/11 e de 2015/04/14, respetivamente, e proceder-se ao 

arquivamento do processo.» (Doc.354 DPGU R943/15) -------------------------------------------------  
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3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício, destinado a habitação 

e comércio e/ou serviços, na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal – Marlene Elisabeth 

Fonvieille: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 881/2015: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de 

um edifício, destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida da Praia, nos Casais do 

Baleal, apresentado por Marlene Elisabeth Fonvieille, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 

R226/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

unifamiliar, sito na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal – António Hermínio Botas 

Carvalho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 882/2015: 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, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Na sequência da apreciação do pedido de informação prévia sobre a viabilidade para 

legalização de moradia unifamiliar, existente no prédio urbano, sito na Rua do Gualdino, n.º 6-

B, na localidade de Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, apresentado pelo senhor António 

Hermínio Botas Carvalho, em 2015/05/12, e ao abrigo do disposto no artigo 16.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 134/2014, de 9 de setembro 

(RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja deliberado realizar audiência prévia ao 

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

intenção de emitir parecer desfavorável, pelos motivos e fundamentos constantes nos pareceres 

da DPGU, datados de 2015/06/08 e de 2015/06/26.» (Doc.355 DPGU R338/15) --------------------  

 

5) Instalação da estrutura de uma esplanada, na Rua Cruz das Almas, em Peniche – Liliana 

Timóteo de Castro Neto: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 883/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que a Câmara Municipal concorde 

com a informação do Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 26 de 

junho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro 

de atas, relativa à instalação da estrutura de uma esplanada, na Rua Cruz das Almas, em Peniche, 

na sequência de um pedido apresentado por Liliana Timóteo de Castro Neto. (Doc.356 DPGU 

310/10) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação, sito na Travessa Fernando 

Pessoa, em Peniche – José Maria Ferreira da Silva: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 884/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Na sequência da deliberação camarária de 2015/02/23, procedeu-se à audiência prévia ao 

interessado, manifestando a intenção de indeferir o pedido, por contrariar o loteamento 

aprovado para o local, para o qual foi emitido alvará n.º 10/90 em nome de Josué dos Santos. 

Em resposta à audiência prévia realizada, o requerente apresentou pedido de alteração ao 

loteamento, a qual já foi aprovada por deliberação de 2015/06/22. Assim, na sequência da 

apreciação do projeto de arquitetura referente ao pedido acima referenciado, e ao abrigo do 
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disposto no n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 e dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e dado que, a alteração aprovada 

compatibiliza o projeto da moradia com o loteamento, propõe-se à Exma. Câmara Municipal 

que seja deliberado aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento para 

alteração/ampliação de moradia unifamiliar para bifamiliar, nas condições do parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2015/06/29. Os projetos de 

especialidade devem ser entregues no prazo de 6 meses, nos termos de n.º 4 do artigo 20.º do 

RJUE.» (Doc.357 DPGU 113/14) ----------------------------------------------------------------------------  

 

7) Construção de uma rampa, na via pública, na Travessa do Campino, na Serra d’El-Rei – 

Maria Beatriz Correia Botelho: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 885/2015: O pedido de construção de uma rampa, na via pública, na Travessa 

do Campino, na Serra d’El-Rei, apresentado por Maria Beatriz Correia Botelho, foi retirado da 

ordem do dia. (DOGU 16/15) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Demolição de dois edifícios inacabados, sitos na Travessa Vasco da Gama, em Ferrel – 

Olívio Ferreira Ricardo: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 886/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 26 de junho de 2015, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Na sequência da apreciação do pedido de licenciamento para demolição de construções 

existentes, edificadas no logradouro do prédio sito na Travessa do Brejo, na localidade de 

Ferrel, apresentado em nome de Olívio Ferreira Ricardo, no dia 5 de março de 2015, e ao 

abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14 de 9 de setembro, propõe-se à Exma. 

Câmara Municipal que seja deliberado proceder-se à audiência prévia do interessado, nos 

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

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

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

aplicáveis, conforme descrito nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datados de 18/03/2015 e 22/06/2015.» (Doc.358 DPGU 27/15) -----------------------------  

 

9) Alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua Nossa 

Senhora da Conceição, em Peniche – Sara Cristina Pereira Garcia:---------------------------------  
Deliberação n.º 887/2015: O pedido de alteração e ampliação de um edifício, destinado a 

habitação unifamiliar, sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, em Peniche, apresentado por 

Sara Cristina Pereira Garcia, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 47/15) ----------------------------  

 

10) Doação de uma parcela de terreno para o domínio público, sita na Avenida do Mar, nos 

Casais do Baleal – Eduardo Miguel Anastácio da Maia: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 888/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Aceitar a cedência da área de 16,80 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2558, da freguesia de Ferrel e inscrito na 

Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 353, para ser integrada no domínio 

público, nomeadamente para arruamentos.» (Doc.359 DPGU 7/14) -----------------------------------  
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11) Instalação de chuveiros junto à praia do Lagido, nos Casais do Baleal – Freguesia de 

Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 889/2015: O pedido de instalação de chuveiros junto à praia do Lagido, nos 

Casais do Baleal, apresentado pela Freguesia de Ferrel, foi retirado da ordem do dia. ---------------  

 

12) Estudo de proteção do topo da arriba junto à Ponta do Trovão, em Peniche – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 890/2015: O estudo de proteção do topo da arriba junto à Ponta do Trovão, em 

Peniche, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, foi retirado da ordem do 

dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Estudo para construção de um edifício, destinado a sanitários públicos, no Largo do Bom 

Jesus, em Bôlhos – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ----------------------------------  
Deliberação n.º 891/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para emissão de parecer favorável ao estudo para construção de um 

edifício, destinado a sanitários públicos, no Largo do Bom Jesus, em Bôlhos, elaborado pela 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------  

 

14) Receção provisória parcial das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita 

no gaveto das ruas Arquiteto Paulino Montez e Estado Português da Índia, em Peniche – Nis 

8 - Imobiliária e Investimento, S.A.: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 892/2015: 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, aprovar a proposta do 

senhor Vice-Presidente da Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e Edificação), anexa-se 

Auto de Receção Provisória Parcial das Infraestruturas Urbanísticas. Parece de receber as 

Infraestruturas Urbanísticas e libertar as garantias em conformidade com o Auto de Receção 

Provisória Parcial.» (Doc.360 NIPG 9894/15) ------------------------------------------------------------  

 

15) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória das obras de 

urbanização de uma operação de loteamento, sita no Casal Manuel Dias, na Serra d'El-Rei – 

Amador, L.da: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 893/2015: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 

03 de julho de 2015, e a informação do Diretor do Departamento de Obras Municipais, datada de 

01 de julho de 2015, que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em pasta 

anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores engenheiros Guilherme Pereira, Tânia 

Silva, Herménia Coelho e a arquiteta Ana Carriço, para constituírem a comissão de vistoria para 

efeitos de receção provisória das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita no 

Casal Manuel Dias, na Serra d’El-Rei. (Doc.361 NIPG 9893/15) ---------------------------------------  

 

INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: 

 

16) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de abastecimento de 

combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia – António José 

Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 894/2015: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de 

um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia 
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da Baleia, apresentado por António José Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira, foi 

retirado da ordem do dia. (DPGU R60/14) ------------------------------------------------------------------  

 

17) Construção de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada Nacional 

n.º 114, em Porto de Lobos – Distripeniche, Supermercados, L.da: ------------------------------------  
Deliberação n.º 895/2015: O pedido de construção de um posto de abastecimento de 

combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Porto de Lobos, apresentado pela 

empresa Distripeniche, Supermercados, L.da, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 8/15) ----------  

 

18) Construção de um posto de abastecimento de combustíveis e muro de vedação, na Estrada 

dos Casais, em Ferrel – José da Conceição Alves: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 896/2015: O pedido de construção de um posto de abastecimento de 

combustíveis e muro de vedação, na Estrada dos Casais, em Ferrel, apresentado por José da 

Conceição Alves, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 117/11) ----------------------------------------  

 

19) Alteração de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, sito no Largo de São 

José, em Atouguia da Baleia – Luís Pereira, L.da: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 897/2015: O pedido de alteração de um posto de abastecimento de combustíveis 

líquidos, sito no Largo de São José, em Atouguia da Baleia, apresentado pela empresa Luís 

Pereira, L.da, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 373/08) ----------------------------------------------  

 

20) Alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da Prageira, em Peniche, para 

instalação de um posto de abastecimento de combustíveis – Auto Júlio - Comércio de Veículos 

e Automóveis, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 898/2015: O pedido de alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da 

Prageira, em Peniche, para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis, 

apresentado pela empresa Auto Júlio - Comércio de Veículos e Automóveis, L.da, foi retirado da 

ordem do dia. (DPGU R872/15) ------------------------------------------------------------------------------  

 

21) Concessão de uma parcela de terreno, sita junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche, para instalação de um posto de abastecimento de 

combustíveis – Título Padrão, L.da: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 899/2015: O pedido de concessão de uma parcela de terreno, sita junto à 

Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, para instalação de um 

posto de abastecimento de combustíveis, apresentado pela empresa Título Padrão, L.da, foi 

retirado da ordem do dia. (NIPG 7557/15) ------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

22) Reserva de lugar para cargas e descargas, na Travessa da Horta, em Peniche – Rute Maria 

Brás Franco dos Santos:---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 900/2015: 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, aprovar a proposta do senhor Vice-

Presidente da Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de reserva de lugar de estacionamento. De acordo com os artigos 24º, 46º e 

62º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, 

de 1 de outubro, na sua atual redação, para cargas e descargas na Travessa da Horta, n.º 11. 
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Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva 

homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.362 NIPG 

9891/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária, na Rua da 

Barragem, em Coimbrã – Freguesia de Atouguia da Baleia: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 901/2015: 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, aprovar a proposta do senhor Vice-

Presidente da Câmara que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de implantação de uma passagem de peões e sinalização rodoviária, 

correspondente, de acordo com os artigos 19º, 34º e 61º do Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, de 1 de outubro, na sua atual redação, 

na Rua da Barragem, Coimbrã. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para 

apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» (Doc.363 NIPG 9890/15) ---------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

24) Marcação de lugar para cargas e descargas e colocação da respetiva sinalização 

rodoviária, na Travessa da Horta, em Peniche, por administração direta – Departamento de 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 902/2015: 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, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara para que os serviços municipais realizarem por administração direta as obras necessárias 

para marcação de lugar para cargas e descargas e colocação da respetiva sinalização rodoviária, 

na Travessa da Horta, em Peniche, para execução da deliberação n.º 900/2015, tomada na 

presente reunião. (Doc.362 NIPG 9891/15) -----------------------------------------------------------------  

 

25) Marcação de uma passagem para peões e colocação da respetiva sinalização rodoviária, 

na Rua da Barragem, em Coimbrã, por administração direta – Departamento de Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 903/2015: 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, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara para que os serviços municipais realizarem por administração direta as obras necessárias 

para marcação de uma passagem para peões e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na 

Rua da Barragem, em Coimbrã, para execução da deliberação n.º 901/2015, tomada na presente 

reunião. (Doc.363 NIPG 9890/15) ----------------------------------------------------------------------------  

 

26) Suspensão de trabalhos da empreitada de “Reforço e proteção costeira das arribas do 

Baleal e das praias do Quebrado e Gamboa” – Departamento de Obras Município: --------------  
Deliberação n.º 904/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -  

«Para efeitos do previsto na alínea a) do artigo 365º do decreto-lei 18/2008, de 29 de Janeiro de 

2008, que aprova o Código dos Contratos Públicos, anexa-se Autos de Suspensão dos Trabalhos 

das seguintes empreitadas: Reforço e proteção costeira das arribas do Baleal e das praias do 
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Quebrado e Gamboa; Requalificação do passeio do pontão de acesso à ilha do Baleal. Parece 

de homologar os presentes autos e considerar a suspensão dos trabalhos das empreitadas até 

dia 14 de Setembro de 2015.» (Doc.364 NIPG 9883/15) -------------------------------------------------  

 

27) Suspensão de trabalhos da empreitada de “Requalificação do passeio do pontão de acesso 

à ilha do Baleal” – Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 905/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -  

«Para efeitos do previsto na alínea a) do artigo 365º do decreto-lei 18/2008, de 29 de Janeiro de 

2008, que aprova o Código dos Contratos Públicos, anexa-se Autos de Suspensão dos Trabalhos 

das seguintes empreitadas: Reforço e proteção costeira das arribas do Baleal e das praias do 

Quebrado e Gamboa; Requalificação do passeio do pontão de acesso à ilha do Baleal. Parece 

de homologar os presentes autos e considerar a suspensão dos trabalhos das empreitadas até 

dia 14 de Setembro de 2015.» (Doc.365 NIPG 9883/15) -------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

28) Direito de superfície sobre um lote de terreno, sito na Avenida da Praia, em Peniche, para 

a construção de uma loja – Rip Curl Europe, S.A.S.: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 906/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para aprovação da informação do Gabinete 

Jurídico do Município, datada de 3 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Considerando que, o Município de Peniche pela escritura de 11 de abril de 2014 e em 

cumprimento da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião realizada em 16 de 

dezembro de 2013 celebrou o contrato de constituição de direito de superfície, do qual se anexa 

cópia. 

Considerando que, a Câmara Municipal de Peniche na sua deliberação de 21 de junho de 2014 

autorizou a prorrogação do prazo para apresentação do projeto referente à construção de uma 

loja prevista no contrato de direito de superfície celebrado, da qual se junta certidão. 

Considerando que, a Câmara Municipal de Peniche na sua deliberação de 29 de junho de 2015 

aprovou que a empresa Rip Curl Europe, S.A.S. seja autorizada a transmitir o direito de 

superfície sobre um prédio urbano, sito na Avenida da Praia, em Peniche, para a sua filial 

portuguesa, que detém a 100 %, denominada Rip Surf LDA. 

Proposta de condições para a transmissão do direito de superfície; 

1. Direito de superfície sobre um prédio urbano, sito na Avenida da Praia, em Peniche, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2773, da freguesia de Ajuda, e inscrito 

na matriz predial sob o artigo 4653, da freguesia de Peniche. 

2. Direito de superfície constituído sobre um prédio urbano, composto de lote de terreno para 

construção, identificado na planta que constitui o Anexo I, com a área de 2.743 m2, e destina-se 

à construção de um complexo comercial composto por um edifício que acolherá três áreas 

funcionais, designadamente, loja, cafetaria/loja e escritório/showroom, com a área total de 

construção de 852,00m2. 

3. O direito de superfície é constituído ao abrigo do disposto nos artigos 1524.º a 1542.º do 

Código Civil, pelo prazo de 25 anos, contados a partir de 11 de abril de 2014.O prazo 

estabelecido poderá se prorrogado por acordo entre as partes por períodos sucessivos de dez 

anos. 

4. A RIP CURL EUROPE aceita a transmissão do direito de superfície para a RIP SURF LDA. 
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5. A RIP SURF LDA declara que tem perfeito conhecimento da escritura de 11 de abril de 2014 

e aceita sem reservas todas as condições impostas pelo Município de Peniche. 

6. A título de preço a Segunda Outorgante pagará uma prestação mensal nos seguintes termos: 

a. Desde o momento da assinatura do contrato até à conclusão da construção da loja, a 

prestação mensal é de €1386,00 (valor que tem sido pago desde 11 de abril de 2014). 

b. Após a conclusão da construção da Loja de Surf e até ao final do contrato, a prestação 

mensal corresponde a €2,80 (dois euros e oitenta cêntimos) por metro quadrado de área de 

construção total (852,00 m2), o que perfaz o montante de € 2386,44. 

7. O referido preço é atualizado anualmente de acordo com o coeficiente publicado pelo 

Instituto Nacional de Estatística para os diversos tipos de arrendamento urbano e rural. 

8. As obras de construção do edifício deverão estar concluídas no prazo máximo de dois anos a 

contar da assinatura do presente contrato. 

9. As obras serão realizadas pelo Segundo Outorgante mediante um projeto aprovado pela 

Câmara Municipal de Peniche e deverão ser iniciadas no prazo de 30 dias após a concessão da 

respetiva licença ou admissão prévia de obras de edificação, devendo ficar concluídas no prazo 

máximo de 18 meses a contar do início da construção. 

10. As infraestruturas, arranjos exteriores e estacionamento são da responsabilidade do 

segundo outorgante. 

11. O projeto será apresentado à Câmara Municipal de Peniche no prazo máximo de 90 dias 

contados da data da assinatura do presente contrato, obrigando-se a Câmara Municipal a 

diligenciar pela sua aprovação no menor prazo legalmente possível. 

12. A RIP SURF LDA não poderá transmitir ou onerar o direito de superfície a favor de 

terceiro sem prévia autorização da Câmara Municipal de Peniche. 

13. A autorização a que se refere o número anterior será concedida desde que o cessionário 

seja uma empresa em relação de grupo com a Segundo Outorgante. 

14. O direito de superfície extingue-se nos casos previstos no artigo 1536º do Código Civil, em 

especial: 

a) Pelo decurso do prazo de 25 anos  

b) No caso de não concluir as obras nos prazos fixados sem que se verifique uma causa de 

força maior ou um justo impedimento reconhecido pelo Município. 

15. O contrato poderá ser resolvido pelo Município caso se verifique qualquer uma das 

seguintes situações: 

a) A utilização da parcela cedida para fim diverso do objeto do presente contrato; 

b) O encerramento da loja por um período superior a um ano sem que se verifique uma causa 

de força maior ou um justo impedimento reconhecido pelo Município; 

c) O incumprimento pelo superficiário das obrigações estipuladas no presente contrato. 

16. Com a extinção da totalidade do direito de superfície, todas os edifícios, infraestruras e 

estruturas urbanísticas existentes na área descoberta do terreno reverterão para o Município. 

17. São por conta do superficiário todos os impostos e taxas que incidam quer sobre o terreno 

objeto do direito de superfície, quer sobre a obra edificada. 

18. A RIP Surf deverá anualmente fazer prova da detenção de 100% do capital por parte da Rip 

Curl Europe. 

19. Em tudo o que for omisso no presente contrato regerá a legislação ao regime dos bens 

imoveis do domínio privado das autarquias bem como do Código Civil.» (Doc.366 NIPG 

9738/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

29) Concessão do direito à ocupação perpétua de um ossário do Cemitério Municipal de 
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Peniche – Maria da Conceição Ferreira dos Santos Rica: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 907/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente, 

apresentada verbalmente, para deferimento de um pedido de concessão do direito à ocupação 

perpétua de um ossário do Cemitério Municipal de Peniche, apresentado por Maria da Conceição 

Ferreira dos Santos Rica, em 26 de maio de 2015. (NIPG 4373/15) ------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

30) Designação do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Diretor-Delegado – 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 908/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 3 de julho de 2015, para que seja enviada à Assembleia Municipal a deliberação do 

Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, tomada em 29 

de junho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que arquiva cópia em pasta anexa ao livro 

de atas, relativa à designação do júri de recrutamento de um titular para o cargo de Diretor-

Delegado. (Doc.367 NIPG 9839/15) -------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

31) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 909/2015: O processo do quadro de apoio comunitário Portugal 2020 foi 

retirado da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Modelo de gestão e controlo de visitação e capacidade de carga humana da Reserva 

Natural das Berlengas – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas: ------------------  
Deliberação n.º 910/2015: O pedido de parecer sobre o modelo de gestão e controlo de visitação 

e capacidade de carga humana da Reserva Natural das Berlengas, apresentado pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 7760/15) -----------  

 

33) Protocolo para a realização de estágio curricular - Licenciatura em Marketing e 

Publicidade – Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém: --  
Deliberação n.º 911/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, para aprovação do texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Santarém/Escola Superior de 

Gestão e Tecnologia, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao 

livro de atas, que tem por objeto a realização de um estágio curricular no âmbito da Licenciatura 

em Marketing e Publicidade. (Doc.368 NIPG 9881/15) --------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

34) Delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesias do concelho: -  
Deliberação n.º 912/2015: O processo referente à delegação de competências da Câmara 

Municipal nas juntas de freguesias do concelho foi retirado da ordem do dia. ------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

35) Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche – Pelouro do Associativismo: ------  
Deliberação n.º 913/2015: A proposta da Carta Local do Associativismo do Concelho de 
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Peniche, apresentada pelo Pelouro do Associativismo, foi retirada da ordem do dia. ----------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

36) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: ---------  
Deliberação n.º 914/2015: A proposta de projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, apresentada pelo Pelouro do Associativismo, foi retirada da ordem do dia. -------  

 

37) Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas – Pelouro 

da Juventude: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 915/2015: A proposta de projeto de Regulamento de Atribuição de Prémios de 

Mérito Desportivo a Jovens Atletas, apresentada pelo Pelouro da Juventude, foi retirada da 

ordem do dia. (NIPG 8685/15) --------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Caravanismo no Município de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 916/2015: O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o regulamento se 

encontrava em vigor. Relembrou que foram efetuadas duas reuniões com todas as entidades de 

segurança. Disse não existir qualquer problema a nível de sinalética. Deu conta da opinião 

proferida pela associação responsável por esta área. Esclareceu que a única situação que havia 

ficado em aberto era a de se encontrar mais um espaço para os caravanistas na zona do Casal 

Moinho. Relativamente à postura de fiscalização adotada pelas autoridades, considerou-a salutar, 

na medida em que, os caravanistas são aconselhados a utilizar os parques de campismo 

existentes. Informou do feed-back que teve por parte da PSP relativamente à diminuição do 

número de caravanas em algumas zonas da cidade. Disse ter de se encontrar dentro da cidade ou 

próximo, uma solução para resolver este problema. Relembrou já ter sugerido que se repensasse 

na utilização do espaço da feira mensal, como opção que preveja a utilização por parte das 

caravanas. O senhor Presidente da Câmara disse que quando se refere a sinalética, não é à que 

existe confinada na entrada da cidade de Peniche, mas sim à colocada nos próprios locais em que 

não há possibilidade de estacionamento e a entrega de flyers informativos aos próprios 

caravanistas. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que este tipo de informação não 

iria resolver a situação, uma vez que a câmara não tem polícia municipal e sugeriu a colocação 

de outdoors nas entradas do Concelho com informação sobre a existência de regulamento no 

concelho. O senhor Vereador Filipe Sales concordou com a questão da atitude pedagógica e de 

sensibilização junto dos caravanistas que o Senhor Presidente apresentou, dizendo que 

igualmente manifestava essa preocupação. Disse que os espaços existentes em Peniche para este 

fim não eram suficientes e daí o imperativo de serem criados novos espaços para colocação de 

caravanas. Relativamente ao ponto de situação feito pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, 

disse não ser aquilo que se pretendia, mas sim fazer-se referência ao caminho já percorrido e ao 

que ainda há a fazer em relação ao regulamento. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

esclareceu, uma vez mais, a sua posição relativamente ao regulamento. O senhor Presidente da 

Câmara disse que se iria trabalhar mais neste assunto, designadamente na identificação dos 

locais que não se quer que as caravanas estacionem, de maneira nenhuma, nomeadamente junto 

ao fosso da muralha e nas muralhas em Peniche de Cima, e na decisão de colocação de sinalética 

dissuasora e que permita às forças de segurança atuarem, no sentido de proibirem o 

estacionamento das caravanas. O senhor Vereador Pedro Freitas concordou com o senhor Vice-

Presidente da Câmara no que respeita à colocação de um painel informativo, na medida em que 

se torna insustentável a colocação de sinalização em todos os locais em que os caravanistas se 

lembram de estacionar. Disse ser importante criar condições para que o regulamento possa ser 
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cumprido, salvaguardando a incapacidade que os parques de campismo previstos para o efeito 

tenham de albergar toda a gente e informar de uma forma eficaz, ativa e visível da existência de 

um regulamento de estacionamento de caravanas no concelho. O senhor Presidente da Câmara 

disse que teriam de ser mais eficazes na resolução desta situação.  -------------------------------------   

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

39) Subscrição de assinatura de publicação periódica – MURPI - Confederação Nacional de 

Reformados, Pensionistas e Idosos: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 917/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 1 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Para reunião da Câmara com a proposta de subscrição da assinatura anual do jornal “A Voz 

dos Reformados” por um valor anual de 50,00 euros.» (Doc.369 NIPG 7645/15) -------------------  

 

40) Parecer para a contratação de serviço de assessoria jurídica de apoio ao lançamento de 

um procedimento para “Celebração de Contratos de Gestão de Eficiência Energética de 

Iluminação Pública”: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 918/2015: A proposta para emissão de parecer para a contratação de serviço de 

assessoria jurídica de apoio ao lançamento de um procedimento para “Celebração de Contratos 

de Gestão de Eficiência Energética de Iluminação Pública” foi retirada da ordem do dia. (NIPG 

9922/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

41) Ocupação de espaço público para a apresentação e demonstração de produtos, junto às 

instalações do Centro de Canoagem do Oeste, em Atouguia da Baleia – Adventury Begin, L.da:  
Deliberação n.º 919/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 3 de julho de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido em 26 de junho de 

2015, 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 de ocupação de espaço público para a apresentação e demonstração de produtos, 

junto às instalações do Centro de Canoagem do Oeste, em Atouguia da Baleia, no dia 29 de 

junho de 2015, apresentado pela empresa Adventury Begin, L.da, em 25 de junho de 2015. (NIPG 

9390/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

42) Ocupação de espaço público para a realização de ação promocional, na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche – Refrige, S.A.: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 920/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 3 de julho de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido em 3 de julho de 2015, 

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 de ocupação de espaço público para a realização de ação promocional, na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche, no dia 3 de julho de 2015, apresentado pela empresa Refrige, 

S.A., em 2 de julho de 2015. (NIPG 9935/15) --------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

43) Licenciamento de recinto improvisado para a realização de divertimentos públicos – 

Balealcoop - Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL: -------------  
Deliberação n.º 921/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no artigo 3.º do 
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Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, aprovar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 1 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Balealcoop - 

Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL, em 16 de junho de 2015, 

para licenciamento de recinto improvisado para a realização de divertimentos públicos. (NIPG 

9087/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

44) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Memória, 

e de arraial ao ar livre, na localidade de Coimbrã – Associação de Cultura e Recreio D. Inês 

de Castro: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 922/2015: Deliberado, no uso das competências estabelecidas no artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho, e artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março, aprovar a 

proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, para deferimento do 

pedido apresentado pela Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, em 19 de junho de 

2015, para licenciamento de recinto improvisado, autorização para lançamento de artefactos 

pirotécnicos e autorização de procissão religiosa, para a realização de festa religiosa em honra de 

Nossa Senhora da Memória, e de arraial ao ar livre, na localidade de Coimbrã, de 10 a 12 de de 

julho de 2015. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação deste assunto. (NIPG 9122/15) ------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

45) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de ocupação de espaço público para a 

apresentação e demonstração de produtos, junto às instalações do Centro de Canoagem do 

Oeste, em Atouguia da Baleia – Adventury Begin, L.da: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 923/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido 

em 26 de junho de 2015, 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 um pedido de isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de 

ocupação de espaço público para a apresentação e demonstração de produtos, junto às 

instalações do Centro de Canoagem do Oeste, em Atouguia da Baleia, no dia 29 de junho de 

2015, apresentado pela empresa Adventury Begin, L.da, em 25 de junho de 2015. (NIPG 

9390/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

46) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de ocupação de espaço público para a 

realização de ação promocional, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Refrige, 

S.A.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 924/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido 

em 3 de julho de 2015, 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 um pedido de isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de 

ocupação de espaço público para a realização de ação promocional, na Praça Jacob Rodrigues 

Pereira, em Peniche, no dia 3 de julho de 2015, apresentado pela empresa Refrige, S.A., em 2 de 

julho de 2015. (NIPG 9935/15) -------------------------------------------------------------------------------  

 

47) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em 

honra de Nossa Senhora da Memória, e de arraial ao ar livre, na localidade de Coimbrã – 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 06.07.2015 * Livro 106 * Fl.452 

Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 925/2015: 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, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 3 de julho de 2015, para deferimento do pedido de isenção do 

pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa 

Senhora da Memória, e de arraial ao ar livre, na localidade de Coimbrã, apresentado pela 

Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, em 19 de junho de 2015. O senhor Vereador 

Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. 

(NIPG 9122/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

48) Apoio para a realização de obras de manutenção e reparação de instalações – Sporting 

Clube Vila Maria: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 926/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, apresentada verbalmente, para concessão de um subsídio, no valor de 

2500,00 euros, ao Sporting Clube Vila Maria, para apoio à realização de obras de manutenção e 

reparação de instalações. (NIPG 8991/15) ------------------------------------------------------------------  

 

49) Apoio para construção da casa mortuária de Reinaldes – Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 927/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 2 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Segundo a informação da Comissão da Igreja a obra da casa mortuária de Reinaldes está em 

fase de execução, os materiais já aplicados ascendem a um montante de 12000,00€, a mão de 

obra tem sido efetuada através de voluntariado da própria comunidade, que se estima nem valor 

de 9000,00€. Foi solicitado à Comissão que enviassem a orçamentação discriminada com os 

custos totais da obra. A Câmara Municipal em 11/05/2015 deliberou um apoio com a doação de 

materiais no valor estimado de 3379,70€. Vem esta Comissão solicitar novo apoio para 

atribuição de um subsídio no valor de 1198,51€ para paletes de reboco. Não existindo o 

material solicitado nos nossos armazéns disponível para o efeito, proponho a atribuição de 

subsídio neste montante.» (Doc.370 NIPG 6501/15) ------------------------------------------------------  

 

50) Apoio para a deslocação de equipa de futebol de rua a Braga, para participar na Final 

Nacional – Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche: --------------------------------  
Deliberação n.º 928/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Serve a presente para colocar à consideração da Câmara Municipal o pedido de apoio 

efetuado pelo Projeto OJE, que é promovido pela ADEPE, tendo em vista a comparticipação do 

Município no que diz respeito à deslocação de equipa vencedora do Torneio Distrital de Futebol 

de Rua, com vista a participação da mesma, em representação do Concelho de Peniche e do 

Distrito de Leiria, na Final Nacional que terá lugar em Braga, de 22 a 26 de julho. A equipa é 

constituída por 8 atletas, os quais terão igualmente a oportunidade de serem selecionados para 

participar na Seleção Nacional de Futebol de Rua, que irá realizar-se este ano em Amesterdão. 

Considerando a proposta de orçamento mais acessível, que passa pelo transporte da equipa em 

autocarro, através da Rede Expressos, para ida e volta, propõe-se a atribuição de um subsídio 
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no montante de 368,00€ (trezentos e sessenta e oito euros).» (Doc.371 NIPG 8661/15) ------------  

 

51) Apoio para a realização da festa anual do lugar de Bôlhos – Carlos Leitão: ------------------  
Deliberação n.º 929/2015: 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, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, apresentada verbalmente, para que o Município, dentro das suas 

disponibilidades, dispense o apoio logístico descrito na carta de Carlos Leitão, datada de 29 de 

junho de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro 

de atas, para apoio à realização da festa anual do lugar de Bôlhos. (Doc.372 NIPG 9809/15) ------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

52) Atribuição de um abrigo para marítimo-turística da ilha da Berlenga, para o ano de 2015:  
Deliberação n.º 930/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para aprovação da lista preliminar de atribuição de um abrigo para 

marítimo-turística da ilha da Berlenga, para o ano de 2015, e o respetivo relatório, que aqui se 

dão por reproduzidos e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.373 NIPG 

9878/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 931/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 16 de 

julho de 2015, com início às vinte horas e trinta minutos, e dispensar a convocação escrita. -------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 932/2015: 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 uma horas e quarenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se 

passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que 

eu,                                                      , Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada 

no dia 6 de agosto, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 06.07.2015 * Livro 106 * Fl.454 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 


