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ATA N.º 33/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 

 

Aos vinte 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, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Sandra Cristina 

Machado Matos e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a 

Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

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

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

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Reclamação sobre ruído e irregularidades de um estabelecimento comercial, 

denominado Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística; ---------------------------------------------------------------------------  

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

a habitação unifamiliar, em Vale da Cal, São Bernardino – Pro Portugal - Mediação Imobiliária, 

L.da;------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a habitação unifamiliar, e muros de vedação, em Ninho do Corvo, Ferrel – John Alfred Birch; ---  

 ------------------- 4) Dispensa do pagamento de taxas pelo licenciamento da construção de um 

edifício, destinado a lar de idosos, na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche – Centro de 

Solidariedade e Cultura de Peniche; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Alteração no decurso da obra de alteração e recuperação de um edifício, 

destinado a habitação e comércio, sito na Rua Vasco da Gama, em Peniche – José Augusto da 

Silva Nicolau;------ ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Recuperação e ampliação de um edifício, destinado a balneário – Grupo 

Desportivo Atouguiense; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Construção de um edifício, destinado a arrecadação agrícola, e muros de 

vedação, na Rua Maria da Piedade, em Casais de São Bernardino – David John Sutton; -----------  

 ------------------- 8) Alteração e ampliação de um edifício de apoio em parque de campismo, 

destinado a ginásio e piscina, sito na Estrada Marginal Norte, em Peniche – Peniche Praia - 

Turismo e Construção, L.da; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) 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; -----------------------------------------  

 ------------------- 10) 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; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Autorização para venda de terrenos, sitos na Rua dos Airinhos, em Peniche 

– Sociedade de Construção Madeira & Sales, L.da; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Raul 

Brandão, no Baleal – Joana Collares Pereira Almaça; -----------------------------------------------------  

 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  
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 ------------------- 13) Ocupação de espaço público para o exercício de atividade de restauração ou 

de bebidas não sedentária – Freguesia de Ferrel; -----------------------------------------------------------  

 ----------------- Património Municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Ocupação de espaço privado para o exercício de atividade de restauração ou 

de bebidas não sedentária – Freguesia de Ferrel; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Ocupação de espaço privado para o exercício de atividade de restauração ou 

de bebidas não sedentária – Freguesia de Ferrel; -----------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 16) Sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto à Avenida da 

Praia, na praia da Cova de Alfarroba – Serviço Municipal de Proteção Civil;-------------------------  

 ------------------- 17) Sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto à praia de 

Supertudos – Serviço Municipal de Proteção Civil; -------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Colocação de sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto 

à Avenida da Praia, na praia da Cova de Alfarroba, por administração direta – Departamento de 

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

 ------------------- 19) Colocação de sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto 

à praia de Supertudos, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; -------------  

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 22) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano de Atividades Municipais e 

ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2015 – Departamento Administrativo e 

Financeiro;------------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Designação de representantes para o Conselho Estratégico da Reserva 

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

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

 ------------------- 24) Licenciamento de festa rural – Freguesia de Ferrel; ------------------------------  

 ------------------- 25) Licenciamento de evento desportivo, denominada II Passeio-Convívio de 

Duas e Quatro Rodas – Centro Social da Bufarda; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Licenciamento de espetáculos de divertimento ao ar livre – Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Licenciamento de evento denominado Berlenga Ocean Challenge – 

Península de Peniche Surf Clube; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Licenciamento de campanha de rua/ação publicitária/promo-cional, a 

realizar na Avenida da Praia, em Ferrel – Brandp; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Licenciamento de campanha de rua/ação publicitária/promo-cional, a 

realizar na zona do parque de estacionamento do Baleal – Pepper Activation, L.da; ------------------  

 ------------------- 30) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva pelo concelho de 

Peniche – Município de Óbidos; ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento desportivo, denominada II 

Passeio-Convívio de Duas e Quatro Rodas – Centro Social da Bufarda; -------------------------------  

 ------------------- 32) Apoio para a realização do evento denominado Berlenga Ocean Challenge – 

Península de Peniche Surf Clube; ----------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 33) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados 

pelo Município, em junho de 2015 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche;  

 ------------------- 34) Subsídio para pagamento dos prémios do XXIII Concurso de Rendas de 

Bilros – Associação Peniche Rendibilros; -------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Dia do Município: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Programa. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

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

O senhor Vereador Luís Lourenço Jorge Ganhão faltou à reunião, tendo a Câmara Municipal 

considerado justificada a sua falta. ---------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Sandra Matos só participou na reunião a partir das quinze horas e quinze 

minutos, tendo chegado quando decorria o período de audição do público. ---------------------------  

A senhora Vereadora Sandra Matos só participou na reunião até às dezanove horas e quinze 

minutos, tendo saído após a votação do ponto onze da ordem do dia, a que corresponde a 

deliberação n.º 985/2015. --------------------------------------------------------------------------------------  

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 11 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 11 da ordem do dia. ----------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

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

Miguel Ferreira Marques e Cristina Maria Luís Leitão 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. 

Encontrando-se presente na sala o cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do Partido 

Social Democrata, senhor Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 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, o senhor Presidente da Câmara reconheceu a identidade e legitimidade do referido 

cidadão, pelo que este passou, 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. Aquando da chegada da cidadã imediatamente a 

seguir na ordem da lista do Partido Socialista, senhora Sandra Cristina Machado Matos, 

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, o senhor Presidente da Câmara reconheceu a sua 

identidade e legitimidade, pelo que esta passou também a participar na reunião, nos termos do n.º 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 24 e 28/2015, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 27 de maio e 22 de junho, tendo sido dispensada a sua leitura por os 

respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. -------------------  
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PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Rui Almada pretende que o informem de quais os procedimentos necessários para exercer a 

venda em unidades de restauração e bebidas não sedentárias. O senhor Presidente da Câmara 

deu conta da orientação definida relativamente àquela matéria, uma vez que existe nova 

legislação. Disse ter de se elaborar uma proposta de regulamento que previsivelmente será 

submetida à Assembleia Municipal, em setembro, onde estarão identificados os locais onde 

esta atividade possa ser exercida. Informou do procedimento que a câmara tem adotado ao 

longo do tempo, que é de autorização de situações pontuais, tendo em conta as iniciativas 

existentes. O senhor Rui Almada questionou relativamente à questão de ocupação de lugares 

no Mercado Mensal de Peniche. O senhor Presidente da Câmara em conjunto com o senhor 

Vice-Presidente da Câmara sugeriram ao requente que se dirigisse aos serviços do 

Departamento de Energia e Ambiente para verificar quais os lugares e tipologia disponíveis. ---  

- Luís Gomes veio reclamar relativamente a um assunto antigo, que é a permanência de 

indivíduos de etnia cigana junto à Urbanização do Carril, em Atouguia da Baleia, que o 

impedem de vender os lotes de terreno que ali possui. O senhor Presidente da Câmara 

confirmou que os terrenos onde os indivíduos de etnia cigana se encontram são pertença do 

Município, e esclareceu o motivo pelo qual aqueles terrenos foram ocupados. Disse tratar-se de 

uma situação complexa, e que houve procura de outros lugares para ocuparem e que a Câmara 

tem atuado muito ao nível das questões do comportamento, etc. A senhora Vereadora Clara 

Abrantes acrescentou que a questão da população de etnia cigana é uma problema que existe 

no Concelho que dura há décadas. Informou que o agregado familiar em questão já passou por 

praticamente todos os locais do nosso concelho, designadamente Serra D’El-Rei, Ferrel e 

atualmente Atouguia da Baleia. Esclareceu que estas questões não são exclusivamente 

trabalhadas pela Câmara Municipal, trata-se de um trabalho de parceria com a Segurança 

Social. Considerou um problema complicado de resolver e lamentou que o mesmo interferisse 

com a vida empresarial do requerente. Apresentou algumas soluções imediatas, tais como o 

controlo de comportamentos e as tentativas de realojamento. O senhor Presidente da Câmara 

reiterou que a situação está a ser acompanhada e monitorizada ao nível dos comportamentos e 

que, tendo em conta o relatado pelo requerente, em conjunto com a Segurança Social, iriam 

voltar à carga para resolução da situação. O senhor Vereador Filipe Sales avaliou o assunto 

como sendo sensível e disse comungarem todos da mesma preocupação, o facto dos indivíduos 

de etnia cigana não se integrarem na sociedade, dando o exemplo de Peniche, e do 

acampamento desregrado, que tem evoluído no que diz respeito à quantidade de indivíduos e 

de barracas. Manifestou contentamento relativamente ao trabalho que está a ser feito pelos 

serviços do município de inventariar aquele acampamento. Disse tratar-se de uma questão 

muito sensível e de difícil resolução. Relembrou que já tinha sido sugerido que fosse envolvido 

de uma forma mais intensa o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural , que 

tem um gabinete específico para a estratégia nacional para integração das comunidades 

ciganas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Emília Ricardo relativamente ao bar existente na Rua José Estevão, em Peniche, do qual já 

havia feito queixa em relação ao ruído, questionou se as cadeiras e mesas podiam estar na rua e 

queixou-se de uma sardinhada efetuada à porta do bar a horas não apropriadas. Chamou à 

atenção para a degradação em que se encontra a zona histórica de Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu que, relativamente ao assunto do ruído não foi dada pela 

câmara, autorização para realização de qualquer evento. Disse não ser permitido a colocação 

de cadeiras e mesas naquelas condições. Solicitou à senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, que contactasse com a PSP e desse conta da queixa apresentada 

pela senhora Emília. Relativamente à questão da reabilitação da zona histórica de Peniche, 
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disse ter sido feito investimento público e que iriam criar condições para que a iniciativa 

privada também possa fazer intervenções nesse sentido. Esclareceu que dentro do que são as 

atribuições da Câmara Municipal iriam fazer o melhor possível. -------------------------------------   

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Carta n.º 374, datada de 2 de julho de 2015, do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, agradecendo o apoio prestado pelo Município ao projeto Um Dia Pela Vida. 

(NIPG 10172/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Apresentou a moção que a seguir se transcreve e que foi aprovada pela Câmara Municipal, por 

unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«MOÇÃO 

Foi com a maior surpresa que todos os profissionais associados à pesca da sardinha em 

Portugal tomaram conhecimento do parecer científico do Conselho Internacional para a 

Exploração dos Mares (ICES na sigla inglesa) que recomenda que as capturas de sardinha em 

águas ibéricas não podem ultrapassar as 1.587 toneladas em 2016. 

Todos nós sabemos que os armadores e os pescadores portugueses da pesca da sardinha têm 

desenvolvido enormes esforços e sacrifícios ao longo dos últimos anos com o objetivo de 

assegurar a sustentabilidade do recurso, num quadro de intervenção apoiado por um grupo de 

gestão formalmente reconhecido, que dispõe de uma estratégia de gestão com processos, regras 

e objetivos bem definidos, e que integra todos os atores relevantes a saber: 

• Da Administração Central através da DGRM - Direção Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos, e da Docapesca 

• Da Produção, através da ANOPCERCO - Associação Nacional das Organizações de 

Produtores da Pesca de Cerco e da ANICP – Associação Nacional dos Industriais de Conservas 

de Peixe 

• Da Investigação através do IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

Esta atuação está consubstanciada no denominado Plano de Ação da Pesca da Sardinha (2012-

2015) que tem vindo a ser executado e que tem exigido, como já foi salientado, enormes esforços 

e sacrifícios ao longo dos últimos anos por parte dos armadores e dos pescadores portugueses 

da pesca da sardinha, particularmente em 2014/2015, e que em Peniche representou uma 

paragem de atividade que se prolongou por quase 7 meses. 

O IPMA, entidade nacional responsável pelo acompanhamento científico do estado do stock de 

sardinha, tendo por base os dados do último estudo efetuado, informou o Sr. Presidente da 

República no passado dia 14 de Julho que esses dados conduzem a um otimismo moderado 

relativamente à evolução do stock de sardinha, otimismo esse que foi transmitido a todos os 

profissionais que se encontravam presentes na reunião que o Sr. Presidente da República 

promoveu em Peniche nesse mesmo dia. 

Foi pois com muita estranheza que tomámos conhecimento do parecer emitido pelo ICES, que a 

ser concretizado, irá destruir toda a fileira nacional da pesca da sardinha, não lhe dando 

qualquer hipótese de sobrevivência, particularmente em Peniche onde a dependência da frota de 
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cerco face à captura sardinha é quase total. 

É por este motivo que a Câmara Municipal de Peniche, reunida em sessão ordinária em 20 de 

Julho de 2015 aprovou a seguinte moção: 

• - Manifestar a sua estranheza e apreensão face à proposta apresentada pelo parecer do ICES 

para a captura de sardinha nas águas atlânticas ibéricas para 2016; 

• - Afirmar inequivocamente que a gestão do stock ibérico da sardinha deve ser prosseguida 

pelos dois Países, e, no caso português, sob a direção e com o envolvimento dos agentes que 

integram a Comissão de Acompanhamento da Sardinha criada pela portaria nº 251/2010 de 4 

de maio. 

Finalmente a Câmara Municipal de Peniche disponibiliza-se também para integrar todas as 

iniciativas que venham a ser promovidas em defesa da pesca da sardinha, da sua 

sustentabilidade e da responsabilidade nacional em torno da sua gestão.» ---------------------------  

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

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

- No dia 7 de julho, deslocou-se à esplanada existente na Travessa da Lingueta, em Peniche, para 

reunião com os intervenientes neste domínio, foi dado conta o ponto de situação e os serviços 

ficaram de apresentar uma proposta para regularização de toda a situação. ----------------------------  

- No dia 7 de julho, participou numa reunião que se realizou na ESTM, na sequência da visita 

que fez à Noruega. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de julho, reuniu-se com o Conselho Municipal da Juventude. ------------------------------    

- No dia 8 de julho, participou na abertura da Conferência Internacional de Gestão, que se 

realizou na ESTM, em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de julho, reuniu-se com o Conselho Intermunicipal. ------------------------------------------  

- No dia 9 de julho, esteve presente na apresentação do Festival Música de Cá, registando o 

grande envolvimento dos músicos locais e o facto da Sónia Balacó ter aceitado ser embaixadora 

do evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 10 de julho, esteve em São Bernardino, a propósito das obras que ali se encontram a 

decorrem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - No dia 10 de julho, deslocou-se ao terreno do senhor José Manuel Martins, em conjunto com o 

senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, para constatação das questões colocadas pelo munícipe. ----  

- No dia 11 de julho, participou nas comemorações do 20.º aniversário dos Dadores Benévolos 

de Sangue, felicitando-os por isso. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 10 de julho, participou no 8.º Festival das Bandas Filarmónicas de Atouguia da Baleia, 

felicitando todas as bandas envolvidas na iniciativa. ------------------------------------------------------  

- No dia 12 de julho, esteve presente e participou numa surf session na Praia do Baleal, com a 

presença do Mac Namara. -------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de julho, participou num almoço, no âmbito da Festa da Coimbrã, agradecendo o 

convite. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de julho, acompanhou o naufrágio da embarcação Cavaleiro, registando o grau de 

prontidão de todas as entidades envolvidas.-----------------------------------------------------------------  

- No dia 14 de julho, esteve presente na receção ao senhor Presidente da República.  

- No dia 14 de julho, esteve presente na inauguração do edifício Cete Mares. ------------------------  

- No dia 15 de julho, reuniu-se com a Wavec -  Centro da Energia das Ondas. -----------------------  

- No dia 15 de julho, participou num seminário de encerramento de um projeto organizado pela 

WWF, no domínio da co-gestão da pesca. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de julho, reuniu-se com o senhor Presidente da Oestecim, a propósito da 

OESTELED. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de julho, reuniu-se com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 17 de julho, reuniu-se com o senhor Luís de Almeida, relativamente ao processo de 

doação de um prédio, sito nos Remédios, em Peniche. ----------------------------------------------------  

- No dia 17 de julho, participou na abertura da Feira do Livro. ------------------------------------------  

- No dia 17 de julho, esteve presente no primeiro espetáculo do Festival Música de Cá. ------------   

- No dia 18 de julho, participou no 21.º Torneio de Sardinha Assada, organizado pelo Clube de 

Ténis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 18 de julho, visitou a embarcação Creoula, com a colaboração da capitania. 

- No dia 18 de julho, esteve presente no Carnaval de Verão, agradecendo a todos os que nele 

estiveram envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 6 a 20 de julho 

corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reuniões: 

- Na reunião com a Escola Superior de Arte e Design do Instituto Politécnico de Leiria a 

propósito da exposição de trabalhos de intervenção urbana com integração da Renda de 

Peniche que irão ser apresentados no âmbito da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, no 

próximo dia 23 de julho pelas 11h30, no auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de 

Peniche; 

- Na sessão de abertura e encerramento do evento “Promoção e Prática de Educação Física e 

Desporto Escolar em contexto outdoor" promovida pelo Centro de Formação de Associação de 

Escolas - Centro Oeste; 

- Na reunião com o Padre Pedro sobre a organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Boa Viagem; 

- Na reunião de elaboração do mapa de obras municipal; 

- No acompanhamento às diversas obras e intervenções municipais em curso. Dar conhecimento 

de que a primeira fase das obras de reabilitação das Arribas e S. Bernardino está concluída e 

que a segunda fase já está em andamento. Está finalizada a colocação de novos rails na 

Marginal Norte; foi realizada a aplicação de tapete na Avenida Monsenhor Bastos e em 

diversos arruamentos de Ferrel); 

- Na conferência de imprensa do Festival “Música de Cá”. Uma forte aposta da Câmara 

Municipal de Peniche na promoção dos vários agentes culturais locais na área da música; 

- Na reunião com a Cofina sobre proposta de promoção de vários eventos promovidos pelo 

nosso Município; 

- Na reunião com o grupo “Peniche @ Correr”; 

- Na reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche; 

- No VIII Encontro de Bandas Filarmónicas. Uma iniciativa com grande interesse cultural; 

-Nas Comemorações do 20º Aniversário da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Peniche. Esta iniciativa contou com uma homenagem ao Sr. Ricardo Martins, pelos 20 anos de 

dedicação a esta causa; 

- Na iniciativa promovida pela Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro; 

-No Passeio das Ferrugentas promovido pela Associação Desportiva de Ferrel. 

- Na reunião da Câmara Municipal de 13 de junho. Nesta reunião, foi apresentado o projeto 

museológico sobre o futuro Museu da Renda de Bilros de Peniche; 

- Na cerimónia de abertura do edifício onde irá ficar sediado o CETEMARES, Centro de I&D, 

Formação e Divulgação do Conhecimento Marítimo. Este edifício será a sede do MARE – 

Centro de Ciências do Mar e do Ambiente do Instituto Politécnico de Leiria e irá possibilitar 

uma maior proximidade com o mar e a indústria marítima devido à localização privilegiada no 
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porto de Peniche. Esta cerimónia contou com a presença do Sr. Presidente da República e com 

a sua comitiva. Além da visita a este Centro, o edil visitou também as instalações do FOR-MAR; 

- Na reunião de coordenação do Departamento de Energia e Ambiente; 

- No acolhimento a dois técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro a 

propósito do cofinanciamento do Fundo Europeu das Pescas (PROMAR) do evento “Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros” no triénio de 2011-2013. Tratou-se de uma visita técnica 

para dar como terminada a execução do projeto; 

- Na reunião com a Comissão do Carnaval de Verão; 

- Na reunião sobre a apresentação do evento dinamizado pela Profresco “Peixe em Peniche”; 

- Na reunião com a equipa técnica sobre o quadro comunitário de apoio – Portugal 2020; 

- Na entrevista à RDP internacional sobre a Mostra Internacional de Rendas de Bilros e os 

novos usos e aplicações da Renda de Peniche; 

- No desfile de Carnaval de Verão. Este evento caraterizou-se pela forte participação popular e 

pela alegria de cerca de 500 foliões, distribuídos pelos 16 grupos que animaram as ruas e 

Peniche. Quero manifestar o meu reconhecimento público a todos os grupos, aos trabalhadores 

da CMP, à PSP, aos Bombeiros, ao Ricardo Rosado e a todos os voluntários que ajudaram 

nesta fantástica iniciativa. 

PENICHE venceu e o Carnaval deu o seu contributo. Obrigado a todos!» ---------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 7 de julho, reuniu-se com o Conselho Municipal da Juventude. ------------------------------  

- No dia 8 de julho, esteve em Leiria no âmbito da Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependências. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de julho, esteve presente no lançamento do Programa Reabilitar para Arrendar, em 

lisboa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de julho, esteve presente na conferência de imprensa, no âmbito do Festival Música de 

Cá. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de julho, participou nas comemorações do 20.º aniversário dos Dadores Benévolos 

de Sangue, felicitando-os por isso. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de julho, participou no 8.º Festival das Bandas Filarmónicas de Atouguia da Baleia. -  

- No dia 12 de julho, participou num almoço, na Associação Dona Inês de Castro, no âmbito da 

Festa da Coimbrã. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 14 de julho, acompanhou a Drª. Maria Cavaco, na visita ao Porto de Abrigo e ao 

Aconchego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de julho, participou na tarde de Dança e Movimento, com o envolvimento das várias 

IPSS e Centros de Convívio. ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de julho, esteve numa comissão de acompanhamento a idosos. ---------------------------  

- No dia 18 de julho, esteve nas comemorações dos 50 anos do lançamento da primeira pedra da 

Sociedade Filarmónica, felicitando-a pela iniciativa. ------------------------------------------------------  

- No dia 18 de julho, esteve presente no 6.º Encontro dos Coros, felicitando o Coro do Stella 

Maris de Peniche pelo envolvimento nesta iniciativa. -----------------------------------------------------  

  

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Começou por dar conta do cheiro que se fazia sentir, no sábado anterior, junto à Praia da 

Gambôa, proveniente da ESIP. O senhor Presidente da Câmara informou da reunião que teve 

com o responsável operacional da ESIP relativamente a este assunto. Disse ter-se constatado que 

a lavagem que se faz anualmente ao local onde são depositadas as gorduras provenientes do 
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manuseamento do peixe não é suficiente, tendo que ser alterada essa periodicidade para mais 

uma vez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção de vários aspetos relacionados com mau cheiro, designadamente o do 

camião de recolha dos lixos dos moloks, o do ecoponto, junto à antiga capela de Santo António 

do Portinho. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse não ter informação acerca do camião e 

por isso não se pronunciaria sobre o assunto. Relativamente aos moloks, informou que foram 

alvo de uma lavagem no mês de junho.  ---------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para o aspeto do lote de terreno e da calçada, sito no gaveto formado pela 

Rua Tenente Valadim e pelo Largo 5 de Outubro, em Peniche, sugerindo a colocação de um 

taipal. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que na delimitação da propriedade se fizesse um 

pequeno lancil para que se possa resolver o problema do estacionamento e da delimitação. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que este assunto foi discutido na última 

reunião de mapa de obras e que se iria iniciar uma intervenção naquele local, na semana que 

decorria.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente ao ponto de situação e atualização de dados relativamente aos 

acampamentos de indivíduos de etnia cigana, em Peniche e na Atouguia da Baleia. O senhor 

Presidente da Câmara disse estar a aguardar-se o envio desses dados por parte da PSP. ------------  

- Sugeriu que os serviços de espaços verdes do município verificassem como é que duas pessoas, 

em Peniche, conseguiram recuperar as palmeiras dos seus jardins, sem recorrerem ao corte e 

acolherem como exemplo. O senhor Presidente da Câmara disse que se poderia falar com os 

serviços para verificarem a proposta que existe, de largos milhares de euros em intervenções, 

relativamente aquilo que são os métodos de provas dadas. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara alertou para o facto do corte de algumas palmeiras ser imprescindível, por questões de 

segurança, nomeadamente as de grandes dimensões. ------------------------------------------------------   

- Alertou, uma vez mais, para o crescimento de ervas, em toda a cidade. O senhor Vice-

Presidente da Câmara informou que já foi iniciado o processo de desinfestação. Deixou 

algumas considerações relativamente à lei que saiu sobre esta matéria. --------------------------------  

- Referiu, uma vez mais, a questão do parque de estacionamento público subterrâneo, localizado 

junto à Praça Professor António Alves Seara, em Peniche. O Senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse aguardar-se uma resposta de quem faz a gestão do espaço. ----------------------------  

- Disse que a câmara poderia ter diligenciado junto do senhor José Augusto Nicolau, a utilização 

pública do espaço do loteamento, sito no gaveto das Ruas Arquiteto Paulino Montez e Estado 

Português da India, para parque de estacionamento na zona central. O senhor Presidente da 

Câmara fez uma anotação para falar com o senhor José Augusto Nicolau. ---------------------------  

- Sugeriu que se falasse com os CTT no sentido de melhorarem o aspeto da empena, uma vez 

que não é dignificante para a cidade. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que se oficiasse 

os CTT. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para a não aplicação do Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 

Campismo Ocasional e Caravanismo no Município de Peniche. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara sugeriu que se oficiasse a PSP solicitando informação sobre o exercício a atividade de 

fiscalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que no dia seguinte haveria reunião do Conselho Geral da Escola Secundária de 

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

- Agradeceu a diligência do senhor Vice-Presidente da Câmara, relativamente à questão das 

ratazanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fez algumas considerações relativamente ao processo do senhor Américo Pereira Vitorino. O 

senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar aos serviços informação sobre o processo 

de embargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Sandra Matos: 

- Associou-se às felicitações anteriormente efetuadas. ----------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se a todas as felicitações já apresentadas. -----------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao cumprimento da deliberação tomada a propósito 

da reserva de lugar de estacionamento para a lavandaria existente na Praça Alves Seara. O 

senhor Presidente da Câmara encarregou o senhor Vice-Presidente da Câmara de verificar a 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação em relação à avaliação do imóvel que a câmara mostrou interesse 

em adquirir, junto ao Hospital de Peniche, na medida em que está a estranhar a demora do 

processo. O senhor Presidente da Câmara iria verificar se o caderno de encargos já havia sido 

elaborado.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-   Disse ter tido conhecimento de que os entulhos persistem, no terreno que o município alugou, 

no Baleal, para estacionamento. O senhor Presidente da Câmara disse assumir um 

compromisso interno de se retirar os entulhos, até final da semana seguinte. -------------------------   

- Questionou se está acautelado o escoamento das águas pluviais na Avenida Monsenhor Bastos, 

uma vez que se fez a subida do tapete. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que 

nunca houve problemas nesse sentido e que o aumento do nível do piso melhora a drenagem. ----   

- Manifestou interesse em ter uma relação dos pedidos de sinalização efetuados à câmara, pelos 

senhores Presidentes de Junta do Concelho e saber qual o seguimento que lhes é dado. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara esclareceu o procedimento utilizado neste domínio. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que se fizesse chegar 

uma informação sobre o assunto.  ----------------------------------------------------------------------------  

- Quis saber o ponto de situação relativamente ao processo da Ribeira do Poço. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter feito um despacho relativo ao assunto e que foi recebida uma 

carta da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. --------------------------------------------------------  

- Solicitou uma relação da taxa de ocupação do Parque de campismo Municipal. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria solicitar essa informação aos serviços. O senhor Vice-

Presidente da Câmara deu conta de que os últimos números eram superiores aos do ano 

passado nesta data.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu o facto da retirada de competitividade ao Mercado Municipal e a deturpação do 

conceito do Mercado Abastecedor, com a venda de pequenas quantidades no Mercado 

Abastecedor, presumindo que esta questão esteja regulamentada, disse querer saber como se 

pode diligenciar no sentido de vincar a verdadeira essência de ambos os mercados. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que o problema era de fiscalização, que não se tratava de 

uma tarefa fácil e por isso sugeriu pedir-se colaboração à PSP. -----------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação na sinalização de trânsito na Rua da Malaca, em Peniche. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que apresentaria a informação que já havia sido 

pedida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente à averiguação feita à situação relatada, relativamente à 

inoperacionalidade da bomba existente no Largo dos Bôlhos. O senhor Presidente da Câmara 

disse que falariam com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, uma 

vez que aquela situação não é da responsabilidade dos SMAS, uma vez que não faz parte da rede 

pública.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu a questão de segurança, relativamente à Estrada que liga o Alto do Veríssimo à 

Bufarda, uma vez que a iluminação pública é pouca. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que iriam verificar a situação. --------------------------------------------------------------------------  

- Registou a diminuição substancial dos problemas do mau cheiro no centro histórico da cidade, 
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devido à alteração ao modelo de recolha de RSU e à implementação de recetáculos adequados, 

dizendo que o mesmo poderia ser feito, em relação a outros locais da cidade, diminuindo desta 

forma a disponibilidade alimentar para a evolução das populações de ratos e gaivotas.  ------------  

- Relembrou a sugestão que havia feito de se efetuar uma campanha de sensibilização para 

recolha de resíduos sólidos urbanos, questionando qual o ponto de situação da mesma. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que iria falar com o senhor Engenheiro Nuno Carvalho do 

Departamento de Energia e Ambiente sobre o assunto. ---------------------------------------------------  

 

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) Reclamação sobre ruído e irregularidades de um estabelecimento comercial, denominado 

Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação – Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 975/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer da consultora 

jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora Fernanda Paula Oliveira, datado de 30 

de junho de 2015, referente a uma reclamação sobre ruído e irregularidades de um 

estabelecimento comercial, denominado Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em 

Consolação. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (DPGU FTOP205/10) -----------------------------------------------  

 

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

unifamiliar, em Vale da Cal, São Bernardino – Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da: ----  
Deliberação n.º 976/2015: 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 17 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 

construção de moradia unifamiliar, a implantar no prédio urbano sito no Vale da Cal, S. 

Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado pela empresa Pro Portugal – 

Mediação Imobiliária, Lda., no dia 7 de maio de 2015, e ao abrigo do disposto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), propõe-se à Exma. 

Câmara Municipal que seja deliberado: Emitir parecer desfavorável à pretensão, pelos motivos 

e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 28 de junho de 2015.» (Doc.384 DPGU R325/15) --------------------------------------------  

 

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

unifamiliar, e muros de vedação, em Ninho do Corvo, Ferrel – John Alfred Birch: --------------  
Deliberação n.º 977/2015: 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 17 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 

construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a implantar no prédio urbano sito no 
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“Ninho do Corvo”, em Ferrel, apresentado em nome de John Alfred Birch, no dia 26 de junho 

de 2015, e ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

com a sua atual redação (RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: 

Emitir parecer favorável à pretensão, nas condições dos pareceres da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datados de 7 e 10 de julho de 2015. O projeto a apresentar fica 

sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE).» 

(Doc.385 DPGU R493/15) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Dispensa do pagamento de taxas pelo licenciamento da construção de um edifício, 

destinado a lar de idosos, na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche – Centro de Solidariedade 

e Cultura de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 978/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Apreciar e decidir quanto ao pedido de dispensa do pagamento de todas as taxas aplicáveis 

relativamente à operação urbanística nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas 

e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche.» (Doc.386 DPGU 408/07) ----------------  

 

5) Alteração no decurso da obra de alteração e recuperação de um edifício, destinado a 

habitação e comércio, sito na Rua Vasco da Gama, em Peniche – José Augusto da Silva 

Nicolau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 979/2015: 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 17 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 projeto de arquitetura, referente ao pedido de licenciamento 

para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 112/13, com alteração de uso do 

rés-do-chão de comércio para habitação, no edifício sito na Rua Vasco da Gama, 84, em 

Peniche, apresentado pelo senhor José Augusto da Silva Nicolau, no dia 20 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, com 

a sua atual redação (RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: 

Aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento para alterações no 

decurso da obra, na vigência da licença n.º 112/13, com alteração de uso do rés-do-chão de 

comércio para habitação, tendo em conta os pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datados de 26 de junho e de 9 de julho de 2015. Os projetos de 

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

artigo 20.º do RJUE.» (Doc.387 DPGU 33/15) ------------------------------------------------------------  

 

6) Recuperação e ampliação de um edifício, destinado a balneário – Grupo Desportivo 

Atouguiense: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 980/2015: 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 17 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 projeto de arquitetura, referente ao pedido de licenciamento 

para recuperação e ampliação dos balneários das instalações do Grupo Desportivo 

Atouguiense, sitas na Rua do Campo da Bola, em Atouguia da Baleia, apresentado por aquela 

associação desportiva, no dia 4 de maio de 2015, e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º 
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do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), propõe-se à 

Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: aprovar o projeto de arquitetura referente ao 

pedido de licenciamento para recuperação e ampliação dos balneários das instalações do 

Grupo Desportivo Atouguiense, tendo em conta os pareceres da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datados de 27 de maio de 2015. Os projetos de especialidade 

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

e decidir quanto ao pedido de dispensa do pagamento de todas as taxas aplicáveis relativamente 

à operação urbanística, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e 

Compensações Urbanísticas do Município de Peniche, considerando a informação do Gabinete 

Jurídico e de Contencioso, datada de 10 de julho de 2015. Caso o pedido venha a merecer 

deferimento, deve ser devolvido o valor já recebido.» (Doc.388 DPGU 51/15)-----------------------  

 

7) Construção de um edifício, destinado a arrecadação agrícola, e muros de vedação, na Rua 

Maria da Piedade, em Casais de São Bernardino – David John Sutton: -----------------------------  
Deliberação n.º 981/2015: O pedido de licenciamento de obras para construção de um edifício, 

destinado a arrecadação agrícola, e muros de vedação, na Rua Maria da Piedade, em Casais de 

São Bernardino, apresentado por David John Sutton, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 54/15)  

 

8) Alteração e ampliação de um edifício de apoio em parque de campismo, destinado a ginásio 

e piscina, sito na Estrada Marginal Norte, em Peniche – Peniche Praia - Turismo e 

Construção, L.da: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 982/2015: 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 17 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 projeto de arquitetura, referente ao pedido de licenciamento 

para alteração e ampliação de edifício de apoio em parque de campismo com a instalação de 

ginásio e construção de piscina, localizado no Sitio da Nora, Estada Marginal Norte, em 

Peniche, apresentado pela empresa Peniche Praia – Turismo e Construção, Lda., no dia 2 de 

junho 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, com a sua atual redação (RJUE), propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja 

deliberado: Aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento para 

alteração e ampliação de edifício de apoio em parque de campismo com a instalação de ginásio 

e construção de piscina, nas condições dos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datados de 10 de julho de 2015. 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.389 DPGU 61/15) -------  

 

9) 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 983/2015: 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 

da Baleia, apresentado por António José Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira, foi 

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

 

10) 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 984/2015: O pedido de alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da 
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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) ------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Autorização para venda de terrenos, sitos na Rua dos Airinhos, em Peniche – Sociedade 

de Construção Madeira & Sales, L.da: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 985/2015: O pedido de autorização para venda de terrenos, sitos na Rua dos 

Airinhos, em Peniche, apresentado pela empresa Sociedade de Construção Madeira & Sales, 

L.da, foi retirado da ordem do dia. Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Filipe Sales não 

estiveram presentes na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 

2501/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por ter saído da reunião, a senhora Vereadora Sandra Matos não participou na apreciação e 

votação dos pontos que se seguem. ---------------------------------------------------------------------------  

 

12) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Raul Brandão, no Baleal 

– Joana Collares Pereira Almaça: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 986/2015: 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 no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação). Parece de emitir o aditamento à certidão de propriedade horizontal.» (Doc.390 

NIPG 10861/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

13) Ocupação de espaço público para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas 

não sedentária – Freguesia de Ferrel: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 987/2015: Na sequência de uma solicitação da Freguesia de Ferrel, deliberado 

aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para autorização 

de ocupação de espaço público para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas não 

sedentária, por Lina Maria Grifo da Costa, junto ao Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 

15 de julho a 17 de agosto de 2015. (NIPG 10854/15) ----------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

14) Ocupação de espaço privado para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas 

não sedentária – Freguesia de Ferrel: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 988/2015: Na sequência de uma solicitação da Freguesia de Ferrel, deliberado 

aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para autorização 

de ocupação de espaço privado do Município para o exercício de atividade de restauração ou de 

bebidas não sedentária, com uma unidade denominada Princesa do Sado, no logradouro da EB1 

de Ferrel, de 1 a 12 de agosto de 2015. (NIPG 10852/15) ------------------------------------------------  

 

15) Ocupação de espaço privado para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas 

não sedentária – Freguesia de Ferrel: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 989/2015: Na sequência de uma solicitação da Freguesia de Ferrel, deliberado 

aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para autorização 

de ocupação de espaço privado do Município para o exercício de atividade de restauração ou de 

bebidas não sedentária, com uma unidade denominada Roulotte Bar Berlenga, no logradouro da 
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EB1 de Ferrel, de 1 a 12 de agosto de 2015. (NIPG 10853/15) ------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

16) Sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto à Avenida da Praia, na 

praia da Cova de Alfarroba – Serviço Municipal de Proteção Civil: ----------------------------------  
Deliberação n.º 990/2015: 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 Sinalização vertical, de acordo com os artigos 24.º, 46.º do Regulamento 

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

sua atual redação, na Praia da Cova de Alfarroba. Parece de apresentar a proposta à Câmara 

Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos 

Serviços Municipais.» (Doc.391 NIPG 10859/15) ---------------------------------------------------------  

 

17) Sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto à praia de Supertudos – 

Serviço Municipal de Proteção Civil: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 991/2015: 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 Sinalização vertical, de acordo com os artigos 24.º, 46.º do Regulamento 

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

sua atual redação, na Praia de Supertubos. Parece de apresentar a proposta à Câmara 

Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos 

Serviços Municipais.» (Doc.392 NIPG 10860/15) ---------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

18) Colocação de sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto à Avenida da 

Praia, na praia da Cova de Alfarroba, por administração direta, Departamento de Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 992/2015: 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 para 

que os serviços municipais realizem por administração direta as obras necessárias para a 

colocação da sinalização rodoviária, no parque de estacionamento sito junto à Avenida da Praia, 

na praia da Cova de Alfarroba, para execução da deliberação n.º 990/2015, tomada na presente 

reunião. (NIPG 10859/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Colocação de sinalização de trânsito no parque de estacionamento sito junto à praia de 

Supertudos, por administração direta, Departamento de Obras Municipais: -----------------------  
Deliberação n.º 993/2015: 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 para 

que os serviços municipais realizem por administração direta as obras necessárias para a 
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colocação da sinalização rodoviária, no parque de estacionamento sito junto à praia de 

Supertudos, para execução da deliberação n.º 991/2015, tomada na presente reunião. (NIPG 

10860/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

20) Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – Pelouro do Associativismo: ---------  
Deliberação n.º 994/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea k) 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 que o projeto de Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo seja submetido a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 15 novembro. 

(NIPG 10869/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

da Juventude: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 995/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea k) 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 que o projeto de Regulamento de 

Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas seja submetido a apreciação 

pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91, 15 novembro. (NIPG 10869/15) -------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

22) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano de Atividades Municipais e ao Plano 

Plurianual de Investimentos, para o ano de 2015 – Departamento Administrativo e 

Financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 996/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) 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 17 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 a informação da DDAF, de 17 de julho de 2015, que se anexa, proponho que a 

Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2015 

(modificação n.º 14), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.393 

NIPG 10908/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

23) Designação de representantes para o Conselho Estratégico da Reserva Natural das 

Berlengas – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas: ----------------------------------  
Deliberação n.º 997/2015: Deliberado designar o senhor Presidente da Câmara, António José 

Correia, como representante da Câmara Municipal de Peniche no Conselho Estratégico da 

Reserva Natural das Berlengas. (NIPG 10670/15) ---------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

24) Licenciamento de festa rural – Freguesia de Ferrel: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 998/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 17 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Freguesia de Ferrel, 

em 3 de julho de 2015, para licenciamento de festa rural, a realizar na vila de Ferrel, de 23 a 26 

de julho de 2015. (NIPG 10045/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

25) Licenciamento de evento desportivo, denominado II Passeio-Convívio de Duas e Quatro 

Rodas – Centro Social da Bufarda: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 999/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pelo Centro Social da 

Bufarda, em 10 de julho de 2015, para licenciamento de evento desportivo, denominado II 

Passeio-Convívio de Duas e Quatro Rodas, a realizar no dia 25 de julho de 2015. (NIPG 

10448/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Licenciamento de espetáculos de divertimento ao ar livre – Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de São Sebastião de Peniche: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1000/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2015, para ratificação do seu despacho, proferido 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 apresentado 

pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, em 14 de julho de 

2015, para licenciamento de espetáculos de divertimento ao ar livre, a realizar em Peniche, no 

âmbito da festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. (NIPG 6026/15) -----------------------  

 

27) Licenciamento de evento denominado Berlenga Ocean Challenge – Península de Peniche 

Surf Clube: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1001/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pelo Península de 

Peniche Surf Clube, em 9 de julho de 2015, para licenciamento de evento denominado Berlenga 

Ocean Challenge, a realizar no dia 1 de agosto de 2015. (NIPG 10347/15) ---------------------------  

 

28) Licenciamento de campanha de rua/ação publicitária/promocional, a realizar na Avenida 

da Praia, em Ferrel – Brandp: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1002/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela empresa Brandp, em 

6 de julho de 2015, para licenciamento de campanha de rua/ação publicitária/promocional, a 

realizar na Avenida da Praia, em Ferrel, no dia 6 de agosto de 2015. (NIPG 9923/15) --------------  

 

29) Licenciamento de campanha de rua/ação publicitária/promocional, a realizar na zona do 

parque de estacionamento do Baleal – Pepper Activation, L.da: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1003/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela empresa Pepper 

Activation, L.da, em 26 de junho de 2015, para licenciamento de campanha de rua/ação 

publicitária/ promocional, a realizar na zona do parque de estacionamento do Baleal, no dia 17 

de agosto de 2015. (NIPG 9506/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

30) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva pelo concelho de Peniche – 

Município de Óbidos: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1004/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de julho de 2015, para emissão de parecer favorável à passagem de uma 

manifestação desportiva pelo concelho de Peniche, no dia 9 de agosto de 2015, na sequência de 

uma solicitação do Município de Óbidos. (NIPG 9275/15) ----------------------------------------------  
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APOIOS DIVERSOS: 

 

31) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento desportivo, denominada II Passeio-

Convívio de Duas e Quatro Rodas – Centro Social da Bufarda: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1005/2015: 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 17 de julho de 2015, para deferimento do pedido de isenção do 

pagamento de taxas pelo licenciamento de evento desportivo, denominada II Passeio-Convívio 

de Duas e Quatro Rodas, apresentado pelo Centro Social da Bufarda, em 10 de julho de 2015. 

(NIPG 10448/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Apoio para a realização do evento denominado Berlenga Ocean Challenge – Península de 

Peniche Surf Clube: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1006/2015: 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 15 de junho de 2015, para que o Município dispense o apoio 

logístico descrito na informação n.º 30/15, datada de 14 de julho de 2015, do Serviço Municipal 

de Proteção Civil, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao 

livro de atas, incluindo isenção do pagamento de taxas, para apoio à realização de um evento, no 

dia 1 de agosto de 2015, denominado Berlenga Ocean Challenge. (Doc.394 NIPG 10347/15) ----  

 

33) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados pelo Município, 

em junho de 2015 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 1007/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) 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 15 de julho de 2015, para concessão de um subsídio, no valor 

de 1196,00 euros, ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, referente à 

colaboração em eventos organizados pelo Município, em junho de 2015. (NIPG 10326/15) -------  

 

34) Subsídio para pagamento dos prémios do XXIII Concurso de Rendas de Bilros – 

Associação Peniche Rendibilros: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1008/2015: 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 

Vice-Presidente da Câmara, datada de 16 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 realização do XXIII Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, e em 

cumprimento das respetivas normas, aprovadas pela Câmara Municipal em 23 de maio de 2015, 

o Júri reuniu no passado dia 06 de julho, e avaliou os trabalhos apresentados, tendo decidido 

atribuir os prémios de acordo com informação prestada pelo Secretariado do Júri, datada de 07 

de julho de 2015, registada sob n.º 10711, e que se anexa. Assim, e para efeitos de pagamento 

dos prémios do XXIII Concurso de Renda de Bilros aos premiados, proponho que a Câmara 

Municipal, 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, conceda um subsídio, no valor de 3 945,00 euros, à 

Associação Peniche Rendibilros, destinado ao pagamento dos prémios e participações no XXIII 

Concurso de Renda de Bilros, organizado pelo Município.» (Doc.395 NIPG 10771/15) -----------  

 

DIA DO MUNICÍPIO: 
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35) Programa: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1009/2015: Deliberado aprovar o programa para o Dia do Município 2015, que 

se comemorará no dia 3 de agosto de 2015, conforme proposto pelo senhor Presidente da 

Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1010/2015: 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 dezanove horas e cinquenta 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. ----------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 


