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ATA N.º 38/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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, Pedro Miguel 

Carvalho Maldonado Freitas, Cristina Maria Luís Leitão, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e 

André Sebastião da Silva Cardoso, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal 

de Peniche, com a ordem de trabalhos que a seguir se transcreve conforme consta no edital n.º 

103/2015, de 28 de agosto de 2015: --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- a) Reunião com representantes do Movimento Ambientalista de Peniche – 

Arméria;-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

destinado a habitação unifamiliar, na Rua Casal dos Ninhos, em Cruz das Almas, nos Casais do 

Baleal – Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da; -------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de três edifícios, 

destinados a armazéns industriais, no Casal de Santa Bárbara – Café Arcadas do Jardim, L.da; ----  

 ------------------- 3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma estrutura 

envidraçada, a instalar no terraço de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua 

das Cercas, em Ferrel – Gisele Jeanne Madeleine Collin; ------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma área de serviço 

de autocaravanas, sita no Largo do Pocinho, em Peniche, com uma zona de estacionamento e 

uma estação de serviços – Hugo Miguel Batista Belém; --------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Alterações efetuadas num edifício, sito na Avenida do Mar, nos Casais do 

Baleal, e alteração do uso para alojamento local – José das Neves Gonçalves Pereira; --------------  

 ------------------- 6) Construção de edifício, destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na 

Rua da Água Doce, nos Casais do Baleal – Marlene Elisabeth Fonvieille; ----------------------------  

 ------------------- 7) Alteração de um edifício, destinado a alojamento local e animação turística, 

sito na Rua Bartolomeu Dias, nos Casais do Baleal – Balitur – Construções e Turismo, L.da; ------  

 ------------------- 8) Construção de um edifício destinado a armazém, na Rua do Talefe - Ninho 

do Corvo, em Ferrel – Salvador Jorge do Nascimento; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Legalização de alteração e ampliação de um edifício, sito em Porto de 

Lobos, com alteração do uso para oficina de natureza artesanal – Gero Maximilian Rudolf 

Tragatsching;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 10) Substituição dos materiais de cobertura de um edifício, sito na Rua da Ponte 

Velha, em Peniche – Niter - Sociedade de Construção Imobiliária, L.da; -------------------------------  

 ----------------- 11) Alteração ao plano de acessibilidades de um edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, sito na Rua dos Bentos, em São Bernardino – Maria Leonor Xara Brasil Sasseti 

Silva Mendes;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 12) Alterações num edifício, destinado a habitação e comércio e/ou serviços, 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 31.08.2015 * Livro 106 * Fl.548 

sito na Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Américo Pereira Vitorino; --------------------------  

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

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

 ----------------- 14) Construção de um telheiro, no logradouro de um edifício, sito no Bairro do 

Calvário, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------  

 ----------------- 15) Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e programa de ações 

específicas;------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------- 16) Ocupação do espaço público para a realização de feiras de artesanato, no 

Largo 5 de Outubro, em Peniche – Freguesia de Peniche; ------------------------------------------------  

 ----------------- 17) Ocupação do espaço público com divertimentos, em Atouguia da Baleia, 

por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Assunção – Sociedade Filarmónica união 

1.º de Dezembro de 1902; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 18) Ocupação do espaço público para colocação de floreiras, na Rua Afonso de 

Albuquerque, em Peniche – Gifapen, SGPS, S.A.; --------------------------------------------------------  

 ----------------- 19) Ocupação de espaço público para a realização de atividades circenses, no 

Largo da Aroeira, em Consolação – Marlene Soraia Lopes; ---------------------------------------------  

 ----------------- 20) Ocupação de espaço público para a realização de atividades circenses, em 

Peniche – Marlene Soraia Lopes; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------- 21) Melhoria das condições de acessibilidade, na Rua António da Conceição 

Bento, em Peniche, por administração direta – Clirape – Clínica Radiológica de Peniche; ---------  

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

 ----------------- 22) Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento – Pelouro da 

Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 23) Regulamento Municipal de Gestão da Habitação Social em Regime de 

Arrendamento Apoiado - Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------------  

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

 ----------------- 24) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 25) Portugal 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU); ----  

 ----------------- 26) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia;------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 27) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------  

 ----------------- 28) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; ----  

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

 ----------------- 29) Candidatura para obtenção de apoio financeiro para o desenvolvimento das 

Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares; ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------- 30) Adesão do Município de Peniche à proposta de ação local, no âmbito da 

ELDW – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------------------------------  

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

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

da Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica 

união 1.º de Dezembro de 1902; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 32) Licenciamento de atividades circenses, no Largo da Aroeira, em Consolação 
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– Marlene Soraia Lopes; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 33) Licenciamento de atividades circenses, em Peniche – Marlene Soraia Lopes;  

 ----------------- 34) Licenciamento de passeio com animais – Joana Catarina Barata Henriques; -  

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

 ----------------- 35) Doação de sacos – Freguesia de Serra d'El-Rei; -----------------------------------  

 ----------------- 36) Redução de preços pela utilização do Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo – Equipa Técnica – Projeto Hora Mais; -----------------------------------------------------  

 ----------------- 37) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades circenses, no Largo da 

Aroeira, em Consolação – Marlene Soraia Lopes; ---------------------------------------------------------  

 ----------------- 38) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades circenses, no Largo da 

Aroeira, em Consolação – Marlene Soraia Lopes; ---------------------------------------------------------  

 ----------------- 39) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades circenses, em Peniche – 

Marlene Soraia Lopes; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 40) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em 

honra de Nossa Senhora da Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia – 

Sociedade Filarmónica união 1.º de Dezembro de 1902; -------------------------------------------------  

 ----------------- 41) Apoio para reparação de instrumentos musicais – Serrana - Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 42) Subsídio para pagamento de prémios, dos torneios realizados pela 

coletividade – União Desportiva e Cultural de São Bernardino; -----------------------------------------  

 ----------------- 43) Apoio para a realização de festa anual de verão – Associação Cultural, 

Desportiva e Recreativa Casais Mestre; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 44) Apoio para a realização do XVIII Convívio de Pesca Desportiva de Mar – 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente; ----------------------------------------  

 ----------------- 45) Apoio para aquisição de um instrumento musical – Sociedade Filarmónica 

União Primeiro de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia; ------------------------------------------  

 ----------------- 46) Apoio para aquisição de um instrumento musical – Centro de Solidariedade 

Social, Convívio e Cultura de Geraldes; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 47) Comparticipação para transporte escolar - Andreia Gerardo Nunes; -----------  

 ----------------- 48) Comparticipação para transporte escolar - Adriana Martins de Barros; -------  

 ----------------- 49) Comparticipação para transporte escolar - Ana Rita Canhoto Correia; --------  

 ----------------- 50) Comparticipação para transporte escolar - Carolina Fernandes Pinto; ---------  

 ----------------- 51) Comparticipação para transporte escolar - Leandro Jorge Antunes Emídio; --  

 ----------------- 52) Comparticipação para transporte escolar - Marco António Laborinho Dias; -  

 ----------------- 53) Comparticipação para transporte escolar - Hugo Caetano Santos; -------------  

 ----------------- 54) Comparticipação para transporte escolar - Bruno Manuel Martins Oliveira; -  

 ----------------- 55) Comparticipação para transporte escolar - Diogo Emanuel Pedroso de 

Passos;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 56) Comparticipação para transporte escolar - Isabel Marquês Rosa; --------------  

 ----------------- 57) Comparticipação para transporte escolar - Ana Catarina Alves Rosa; ---------  

 ----------------- 58) Comparticipação para transporte escolar - Soraia Martins Zarro; --------------  

 ----------------- 59) Comparticipação para transporte escolar - Miguel Ângelo Santos Ferreira; --  

 ----------------- 60) Comparticipação para transporte escolar - Cristiano Ramos Neves Correia; -  

 ----------------- 61) Comparticipação para transporte escolar - Maria Lourenço Pereira; -----------  

 ----------------- 62) Comparticipação para transporte escolar - Leonardo Miguel Vitorino da 

Costa;------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Cumprimento do preceituado na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: ------------------  

 ----------------- 63) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais – Contrato 

de Gestão de Eficiência Energética – Município de Peniche; --------------------------------------------  
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 ----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 64) Oferta de livros ao Município – Ida Guilherme. -----------------------------------  

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

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

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

A reunião foi interrompida entre as dezanove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um 

de agosto e as nove horas e dez minutos do dia um de setembro de dois mil e quinze. --------------  

O senhor Vereador Filipe Maia de Matos Ferreira Sales só participou na parte da reunião que se 

realizou no dia 31 de agosto de 2015 e a senhora Vereadora Cristina Maria Luís Leitão só 

participou na parte da reunião que se realizou no dia 1 de setembro de 2015. -------------------------  

A presente ata segue a sequência cronológica em que os assuntos foram apresentados pelo 

senhor Presidente à Câmara Municipal, e não a sequência da ordem de trabalhos inicialmente 

definida e que acima se transcreveu. -------------------------------------------------------------------------  

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, durante a intervenção do Movimento Ambientalista de Peniche – Arméria e durante a 

apreciação e votação dos pontos 1 a 15, 25 e 63 da ordem do dia referida no edital n.º 

103/2015, Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos 1 a 15, 25 e 63 da ordem do dia 

referida no edital n.º 103/2015, Rui Venâncio, Técnico Superior de Arqueologia, durante a 

intervenção do Movimento Ambientalista de Peniche – Arméria, Nuno Cativo, Diretor do 

Departamento de Energia e Ambiente, durante a apreciação e votação do ponto 63 da ordem do 

dia referida no edital n.º 103/2015. ------------------------------------------------------------------------  

Estiveram ainda presentes o Professor Doutor Jorge Carvalho e Gil Ribeiro da empresa Jorge 

Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da e Luís Carvalho da empresa CEDRU - Centro de Estudos e 

Desenvolvimento Regional e Urbano, L.da, durante a apreciação e votação dos pontos 15 e 25 

da ordem do dia referida no edital n.º 103/2015. ---------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Luís Lourenço 

Jorge Ganhão e a senhora Vereadora 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, e, encontrando-se presentes na sala os cidadãos imediatamente a seguir na ordem da 

respetiva lista, senhores Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e André Sebastião da Silva 

Cardoso, 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. -----  

 

O senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento de que o senhor Vereador Ângelo 

Miguel Ferreira Marques e a senhora Sandra Cristina Machado Matos, cidadã que se seguia na 

respetiva lista, 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 o 

cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Pedro Miguel Carvalho 

Maldonado Freitas, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de 
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setembro, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do 

ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu 

a identidade e legitimidade do referido cidadão, pelo que 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. ---------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 38/2015, da reunião camarária realizada no passado 

dia 17 de agosto de 2015, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara. 

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Lusmarina Shittek como representante do senhor David John Sutton, contrapôs a decisão da 

Câmara Municipal, de parecer desfavorável, relativamente ao processo n.º 54/14, para 

construção de um armazém agrícola, sito na Rua Maria da Piedade, nos Casais de São 

Bernardino, uma vez que, em atendimento com o senhor Arquiteto Eduardo Simões, Técnico 

Superior da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, foi-lhe dito que esta construção era 

possível. Referiu a demora na obtenção de resposta desfavorável. O senhor Presidente da 

Câmara disse que a demora na obtenção de resposta se deveu ao facto do processo, 

inicialmente, não se encontrar devidamente instruído e que uma vez que o processo ainda estava 

em fase de audiência prévia, sugeriu que fosse agendado um atendimento com o senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, para um 

melhor esclarecimento do sentido da decisão tomada. ----------------------------------------------------  

Susana Branco solicitou uma vez mais o ponto de situação relativamente ao processo de 

arrendamento de um edifício, sito no Bairro da Prageira, em Peniche, para exploração de um 

minimercado que atualmente utiliza também como estabelecimento de bebidas. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes fez sucintamente o histórico do assunto e disse que a partir do dia 15 

de setembro conseguiria dar mais respostas relativamente ao assunto, uma vez que o senhor 

engenheiro Paulo, responsável pelo assunto, no Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social, só estará ao serviço a partir desta data. Queixou-se também, uma vez mais, da 

inoperacionalidade do bebedouro existente no polidesportivo da Prageira. O senhor Presidente 

da Câmara disse que iria verificar essa questão. O senhor Vereador Filipe Sales disse 

desconhecer que este problema ainda estava pendente, manifestando o seu contentamento pela 

presença da requerente na reunião e pela assunção do compromisso ali efetuado por parte da 

senhora Vereadora Clara Abrantes, em estabelecer o contato com o Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social. Classificou o assunto como não muito difícil de resolver e disse 

que esta questão iria começar, a partir daquele momento, a pertencer às suas preocupações 

diárias, e que iria colaborar no sentido da resolução da situação. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves solicitou esclarecimento, na medida em que não estava a perceber qual era o 

problema de fundo, nesta questão. A senhora Vereadora Clara Abrantes esclareceu o senhor 

Vereador, dando conta da existência de um edifício camarário num terreno pertença do Instituto 

de Gestão Financeira da Segurança Social. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que esta 

situação sempre foi assim e que a Câmara sempre lançou e fez os contratos das concessões. A 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que a questão ali 

apresentada era que o estabelecimento não reunia condições para funcionar, de acordo com as 

exigências e que para intervir no edifício, era necessária a autorização do proprietário do terreno, 

para além de que a concessão nem estava em nome da senhora Susana Branco e que esta 

continuou com a concessão por sua conta e risco. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 
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ter transmitido, logo na primeira vez, em que conversou com a requerente, em atendimento 

relativo ao assunto, tudo aquilo que a senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, havia acabado de mencionar. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não 

entender como é que, passado este período, ainda não foi nada resolvido, dizendo parecer-lhe 

que é falta de vontade, por parte da Câmara Municipal, em resolver a situação. O senhor 

Vereador Filipe Sales questionou a requerente, relativamente à consciência de que não é 

garantido que a concessão seja para ela, uma vez que é aberto concurso para atribuição da 

concessão e que se encontra por sua conta e risco. Disse que segundo a contextualização que a 

senhora Vereadora Clara Abrantes efetuou, chegou-se à conclusão, na altura, que os espaços 

comerciais ali existentes, faziam falta ao bairro da Prageira, para servir a população do bairro. 

Disse que este tipo de comércio, apesar das grandes superfícies, agora existentes, continua a 

fazer falta, na medida em que existem algumas particularidades no comercio tradicional que não 

existem nas grandes superfícies. Referiu, uma vez mais, a falta de condições do estabelecimento 

em questão, no entanto, julga ser necessário fazer-se alguma coisa para que essas condições 

sejam reunidas, uma vez que a requerente até se encontra disponível para fazer investimentos, se 

tiver segura de que o estabelecimento ficará para si. Reiterou a ideia de que não se trata de um 

assunto difícil de resolver. -------------------------------------------------------------------------------------  

Humberto Santos solicitou ponto de situação relativamente à viabilidade de colocação de uma 

cabine para guarda de botijas de gás, no passeio público da Rua Cidade de Viseu, em Peniche. O 

senhor Presidente da Câmara esclareceu a razão do indeferimento, que tinham a ver com 

questões de caráter urbanístico. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que houve 

uma primeira intervenção, por parte da Lusitaniagás, ainda, no mandato anterior, uma segunda 

intervenção, já, neste mandato e que os timings estavam a ser cumpridos, relativamente ao 

planeamento e concretização da intervenção. Disse nunca ter havido o compromisso, por parte da 

Lusitaniagás, de chegar com o gás à zona onde habita o requerente. O senhor Presidente da 

Câmara disse que iriam solicitar à Lusitaniagás, uma reunião, para falar sobre o assunto. ---------  

João Maciel veio solicitar solução para o problema de estacionamento junto às residenciais de 

que é proprietário, uma vez que a decisão de reserva de dois lugares de estacionamento para 

cargas e descargas, contíguos, na Rua José Estevão (Largo José da Costa), em Peniche, 

anteriormente tomada pela Câmara Municipal, não resolveu a situação, na medida em que outras 

viaturas que não estão a usufruir do alojamento estacionam ali. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara informou o requerente de que o assunto seria presente na próxima reunião de câmara 

para decisão de colocação ou não de sinalização de reserva para cargas e descargas exclusiva aos 

utentes das residenciais. O senhor Vereador Pedro Freitas questionou relativamente à 

existência, na regulamentação em vigor, da figura de estacionamentos exclusivos pagando taxas 

e se essa situação existe neste Município. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que no 

Município de Peniche não há pagamento de taxas para esse fim.----------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

(PRIMEIRA PARTE) 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, não pela ordem indicada no 

edital n.º 103/2015, mas pela ordem em que foram apresentados pelo senhor Presidente da 

Câmara, 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) Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e programa de ações específicas: -------  
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Deliberação n.º 1151/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas, exceto quanto à retificação da designação da Ação B.3.2 que se 

manterá como Biblioteca Municipal:-------------------------------------------------------------------------  

«Propõe-se à Exma. Câmara Municipal que seja deliberado: 

1. Aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU); 

2. Aprovar, na generalidade, toda a proposta contida no presente documento, sem prejuízo do 

aprofundamento e dos acertos de pormenor a introduzir posteriormente, designadamente os 

referidos na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 

2015/08/17.» (Doc.458) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

2) Portugal 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU): -----------------------  
Deliberação n.º 1152/2015: Deliberado aprovar a ficha apresentada referente ao Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.459) ------------------------------------------------  

 

CUMPRIMENTO DO PRECEITUADO NA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO: 

 

3) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais – Contrato de Gestão de 

Eficiência Energética – Município de Peniche: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1153/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ccc) do 

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

senhor Presidente da Câmara, datada de 28 de agosto 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 preço contratual a pagar à empresa adjudicatária pelo Contrato de Gestão de Eficiência 

Energética será definido em função da proposta adjudicada, sendo que no procedimento será 

fixado como preço contratual máximo 2 380 686€. 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

considerando o preço contratual máximo possível do contrato, a Câmara Municipal é o órgão 

municipal com competência para autorizar a despesa com a celebração do Contrato de Gestão 

de Eficiência Energética ao abrigo do disposto no decreto-lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro. 

- O Contrato de Gestão de Eficiência Energética terá a duração proposta pela empresa 

adjudicatária, sendo que no procedimento será fixado como prazo contratual mínimo 6 anos e 

como prazo contratual máximo 12 anos, gerando em qualquer dos casos encargos em mais de 

um ano económico. 

Nos termos do artigo 22.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, a abertura de procedimento 

relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico não 

pode ser efetivada sem prévia autorização conferida pela Assembleia Municipal e, ainda, nos 

termos do artigo 6.º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, LCPA, a assunção de compromissos 

plurianuais está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando, ainda, a informação prestada pelos serviços do Município, informação 70/2015 

da DDAF de 28 de agosto de 2015, proponho que a Câmara Municipal delibere: 

Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a assunção do compromisso plurianual, 

resultante da celebração do Contrato de Gestão de Eficiência Energética, ao abrigo do disposto 

no decreto-lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, nos seguintes termos: 
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1- O preço contratual máximo possível do Contrato de Gestão de Eficiência Energética é 

2 380 686€. 

2- O prazo contratual máximo possível do Contrato de Gestão de Eficiência Energética é de 12 

anos. 

3- A previsão de repartição do preço contratual máximo possível do contrato pelo prazo 

contratual máximo possível do contrato é: 187 714 €, 189 591 €, 191 487 €, 193 402 €, 195 336 

€, 197 290 €, 199 263 €, 201 255 €, 203 268 €, 205 300 €, 207 353 € e 209 427 €, 

respetivamente para cada um dos anos, perfazendo um total de 2 380 686 €.» (Doc.460 ) ---------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

(PRIMEIRA PARTE) 

 

REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA DE PENICHE 

– ARMÉRIA: 

 

Estiveram presentes na reunião dois representantes do Movimento Ambientalista de Peniche – 

Arméria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

(SEGUNDA PARTE) 

 

A Câmara retomou a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia, não pela ordem 

indicada no edital n.º 103/2015, mas pela ordem em que foram apresentados pelo senhor 

Presidente da Câmara, tendo tomado as seguintes deliberações que, quando não sejam indicados 

outro resultado e forma de votação, foram tomadas por unanimidade e votação nominal: ----------  

 

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

unifamiliar, na Rua Casal dos Ninhos, em Cruz das Almas, nos Casais do Baleal – Pro 

Portugal - Mediação Imobiliária, L.da: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1154/2015: 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 28 de agosto 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 no dia 3 de junho de 2015, cujo prazo de pronúncia terminou no dia 23 de junho de 

2015, propõe-se à Exma. Câmara Municipal, 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 e com os fundamentos constantes no parecer 

técnico da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 25 de agosto de 

2015, e proceder-se ao arquivamento do processo.» (Doc.461 DPGU R177/15) ---------------------  

 

5) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de três edifícios, destinados a 

armazéns industriais, no Casal de Santa Bárbara – Café Arcadas do Jardim, L.da: ---------------  
Deliberação n.º 1155/2015: 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 28 de agosto 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, 
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realizada no dia 3 de junho de 2015, cujo prazo de pronúncia terminou no dia 23 de junho de 

2015, propõe-se à Exma. Câmara Municipal, 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), que seja deliberado: 

 - Emitir parecer final desfavorável pelos motivos e com os fundamentos constantes no parecer 

técnico da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 21 de agosto de 

2015, e proceder-se ao arquivamento do processo.» (Doc.462 DPGU R253/15) ---------------------  

 

6) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma estrutura envidraçada, a 

instalar no terraço de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua das Cercas, 

em Ferrel – Gisele Jeanne Madeleine Collin: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1156/2015: 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 28 de agosto 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 de colocação 

de uma estrutura envidraçada no terraço (ampliação da área de construção), na moradia sita na 

Rua das Cercas, n.º 29, lote 9 do loteamento aprovado para o local, titulado pelo alvará de 

loteamento e obras de urbanização n.º 2/94 e, que foi construída após autorização do projeto de 

obras n.º 469/06, apresentado em nome de Gisele Jeanne Madeleina Collin, no dia 20 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: 

- Realizar audiência prévia ao interessado, nos termos artigo 121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável, pelos motivos e 

fundamentos constantes nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datados de 28 de julho e 21 de agosto de 2015.» (Doc.463 DPGU R361/15) -------------  

 

7) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma área de serviço de 

autocaravanas, sita no Largo do Pocinho, em Peniche, com uma zona de estacionamento e 

uma estação de serviços – Hugo Miguel Batista Belém: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1157/2015: 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 28 de agosto 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 de construção 

de um “parqueamento de autocaravanas”, a implantar no prédio urbano sito no Largo do 

Pocinho, em Peniche, apresentado em nome de Hugo Miguel Batista Belém, no dia 28 de julho 

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 13 e 19 de agosto 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.464 DPGU R570/15) --------------------------------------  

 

8) Alterações efetuadas num edifício, sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, e 

alteração do uso para alojamento local – José das Neves Gonçalves Pereira: ----------------------  
Deliberação n.º 1158/2015: 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 
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senhor Presidente da Câmara, datada de 28 de agosto 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 acima referenciado, 

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 em 

edifício de habitação e comércio e/ou serviços, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2015/08/20. 

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

artigo 20.º do RJUE.» (Doc.465 DPGU 56/15) ------------------------------------------------------------  

 

9) Construção de edifício, destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Rua da Água 

Doce, nos Casais do Baleal – Marlene Elisabeth Fonvieille: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 1159/2015: 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 28 de agosto 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 acima referenciado, 

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 construção de 

edifício de habitação e comércio e/ou serviços, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2015/08/21, bem como do parecer 

prévio emitido pelos Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento (SMAS), datado de 

2015/08/14. 

O requerente deve apresentar declaração para aceitação da área de cedência. 

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

artigo 20.º do RJUE.» (Doc.466 DPGU 68/15) ------------------------------------------------------------  

 

11) Alteração de um edifício, destinado a alojamento local e animação turística, sito na Rua 

Bartolomeu Dias, nos Casais do Baleal – Balitur – Construções e Turismo, L.da: -----------------  
Deliberação n.º 1160/2015: 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 28 de agosto 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 de edifício existente destinado a alojamento local e animação turística, sito no 

lote 5, do loteamento denominado “Baleal Sol Village I”, titulado com o alvará de loteamento e 

obras de urbanização n.º 15/83, freguesia de Ferrel, apresentado pela empresa Balitur – 

Construções e Turismo, Lda., no dia 13 de maio 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 de 

edifício existente destinado a alojamento local e animação turística, nas condições dos 

pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datados de 26 de agosto de 2015. 

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

artigo 20.º do RJUE.» (Doc.467 DPGU 74/15) ------------------------------------------------------------  

 

11) Construção de um edifício destinado a armazém, na Rua do Talefe - Ninho do Corvo, em 
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Ferrel – Salvador Jorge do Nascimento: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1161/2015: 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 28 de agosto 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 acima referenciado, 

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 construção de 

armazém, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 2015/08/24. 

Os projetos de especialidade e a nova planta de implantação, devem ser entregues no prazo de 6 

meses, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do RJUE.» (Doc.468 DPGU 81/15) ------------------------  

 

12) Legalização de alteração e ampliação de um edifício, sito em Porto de Lobos, com 

alteração do uso para oficina de natureza artesanal – Gero Maximilian Rudolf Tragatsching:  
Deliberação n.º 1162/2015: 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 28 de agosto 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 acima referenciado, 

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 legalização de 

edifício industrial com atividade comercial secundária, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2015/08/21 do E.P. - Estradas de 

Portugal, S.A. 

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

artigo 20.º do RJUE.» (Doc.469 DPGU 82/15) ------------------------------------------------------------  

 

13) Substituição dos materiais de cobertura de um edifício, sito na Rua da Ponte Velha, em 

Peniche – Niter - Sociedade de Construção Imobiliária, L.da: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 1163/2015: 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 28 de agosto 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 acima referenciado, 

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 substituição de 

cobertura com alteração de materiais, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2015/08/17. 

Os elementos em falta bem como 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.470 DPGU 65/15) ------------------------  

 

14) Alteração ao plano de acessibilidades de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, 

sito na Rua dos Bentos, em São Bernardino – Maria Leonor Xara Brasil Sasseti Silva 

Mendes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1164/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 31.08.2015 * Livro 106 * Fl.558 

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 28 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Na sequência do pedido de autorização de utilização acima referido e após visita ao local, a 

requerente e o técnico foram notificados, no sentido de ser apresentada proposta de alteração 

ao plano de acessibilidades, por forma a garantir o Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, 

bem como os pormenores construtivos de acessibilidades na via pública em uso no Município. 

O requerente deu cumprimento e apresentou proposta de acordo com o solicitado. 

Assim, propõe-se à Exma. Câmara Municipal que aprove a alteração ao plano de 

acessibilidades do edifício, nos termos do ponto 6.1 da informação n.º 80/15 da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 2015/08/12, conforme proposto pelo 

Chefe da DPGU em 2015/08/14.» (Doc.471 DPGU 32/15) ----------------------------------------------  

 

15) Alterações num edifício, destinado a habitação e comércio e/ou serviços, sito na Rua 

Alexandre Herculano, em Peniche – Américo Pereira Vitorino: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1165/2015: 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 28 de agosto 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 acima referenciado, 

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 de 

edifício de habitação e comércio, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 2015/08/26, bem como da Direção Geral de Património 

Cultural (DGPC), datado de 2015/07/27. 

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

artigo 20.º do RJUE.» (Doc.472 DPGU 58/15) ------------------------------------------------------------  

 

16) 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 1166/2015: 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 aprovação do pedido de 

licenciamento, apresentado por Sara Cristina Pereira Garcia, para alteração e ampliação de um 

edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, em 

Peniche, com a recomendação de que a empena seja tratada com arte urbana. (DPGU 47/15) -----  

 

17) Construção de um telheiro, no logradouro de um edifício, sito no Bairro do Calvário, em 

Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1167/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ee) 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 28 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Propõe-se à Exma. Câmara Municipal que aprove o estudo elaborado pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) em 2015/07/22, para construção de telheiro, no 

Bairro do Calvário, n.º 23 em Peniche.» (Doc.473) -------------------------------------------------------  

 

INTERRUPÇÃO: 
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Sendo dezanove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um de agosto, a reunião foi 

interrompida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelas nove horas e dez minutos do dia um de setembro de dois mil e quinze a reunião foi 

retomada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta segunda parte da reunião, na bancada do Partido Social Democrata, esteve presente a 

senhora Cristina Leitão, como Vereadora efetiva, e o senhor André Cardoso, em substituição do 

senhor Luís Ganhão. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Pedro Freitas, nesta segunda parte da reunião, só participou a partir das nove 

e horas e trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

18) Ocupação do espaço público para a realização de feiras de artesanato, no Largo 5 de 

Outubro, em Peniche – Freguesia de Peniche: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1168/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) 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, para autorizar a Freguesia de Peniche a ocupar espaço público, no Largo 5 

de Outubro, em Peniche, nos dias 5, 6, 12 e 13 de setembro de 2015, para a realização de quatro 

feiras de artesanato, conforme previsto no artigo 84.º do Regulamento de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche. O senhor Vereador Pedro Maldonado 

Freitas não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 12474/15) ----------  

 

19) Ocupação do espaço público com divertimentos, em Atouguia da Baleia, por ocasião da 

Festa em Honra de Nossa Senhora da Assunção – Sociedade Filarmónica união 1.º de 

Dezembro de 1902: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1169/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) 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 28 de agosto 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 Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, em 

24 de julho de 2015, para ocupação de espaço público com divertimentos, em Atouguia da 

Baleia, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Assunção. O senhor Vereador Pedro 

Maldonado Freitas não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 

11285/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Ocupação do espaço público para colocação de floreiras, na Rua Afonso de Albuquerque, 

em Peniche – Gifapen, SGPS, S.A.: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1170/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) 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 26 de agosto de 2015, para que se proceda à audiência prévia da 

empresa Gifapen, SGPS, S.A., manifestando a intenção de indeferir o pedido que apresentou de 

ocupação do espaço público para colocação de floreiras, na Rua Afonso de Albuquerque, em 

Peniche, por contrariar o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 49 do Regulamento Municipal de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público. O senhor Vereador Pedro Maldonado Freitas não 

esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 11318/15) ------------------------  

 

21) Ocupação de espaço público para a realização de atividades circenses, no Largo da 

Aroeira, em Consolação – Marlene Soraia Lopes: -------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1171/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) 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 28 de agosto 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 por Marlene Soraia Lopes, em 20 de agosto de 2015, para 

ocupação de espaço público, no Largo da Aroeira, em Consolação, para a realização de 

atividades circenses. O senhor Vereador Pedro Maldonado Freitas não esteve presente na sala 

durante a apreciação deste assunto. (NIPG 12487/15) ----------------------------------------------------  

 

22) Ocupação de espaço público para a realização de atividades circenses, em Peniche – 

Marlene Soraia Lopes: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1172/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) 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 27 de agosto 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 por Marlene Soraia Lopes, em 25 de agosto de 2015, para 

ocupação de espaço público, em Peniche, para a realização de atividades circenses. O senhor 

Vereador Pedro Maldonado Freitas não esteve presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. (NIPG 12764/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

23) Melhoria das condições de acessibilidade, na Rua António da Conceição Bento, em 

Peniche – Clirape – Clínica Radiológica de Peniche: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1173/2015: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido apresentado pela 

empresa Clirape – Clínica Radiológica de Peniche, para melhoria das condições de 

acessibilidade às suas instalações, sitas na Rua António da Conceição Bento, em Peniche. O 

senhor Vereador Pedro Maldonado Freitas não esteve presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

24) Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento – Pelouro da Solidariedade Social: ---  
Deliberação n.º 1174/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º1 do artigo 33.º 

do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar os 

regulamentos internos. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 68/2015 da 

DDAF de 27 de agosto de 2015, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 

1 do artigo 98.º do CPA e no âmbito da competência prevista na alínea k) do n.º1 do artigo 33.º 

do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1 – Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Arrendamento; 

2 – Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara 

Municipal, identificando devidamente o requerente e o procedimento no prazo de 10 dias úteis a 
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contar da data da publicação do início do procedimento no site do Município de Peniche; 

3 – Que se proceda à publicação no site do Município de Peniche do início do procedimento, 

nos moldes previsto no artigo 98.º do CPA. 

4 – Que seja delegada a competência de direção do procedimento na senhora Vereadora Clara 

Abrantes.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Pedro Maldonado Freitas não esteve presente na sala durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.474 NIPG 11800/15) -------------------------------------------------------------------  

 

25) Regulamento Municipal de Gestão da Habitação Social em Regime de Arrendamento 

Apoiado - Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1175/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de agosto de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º1 do artigo 33.º 

do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar os 

regulamentos internos. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 69/2015 da 

DDAF de 27 de agosto de 2015, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 

1 do artigo 98.º do CPA e no âmbito da competência prevista na alínea k) do n.º1 do artigo 33.º 

do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

1 – Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Gestão da 

Habitação Social em regime de arrendamento apoiado; 

2 – Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara 

Municipal, identificando devidamente o requerente e o procedimento no prazo de 10 dias úteis a 

contar da data da publicação do início do procedimento no site do Município de Peniche; 

3 – Que se proceda à publicação no site do Município de Peniche do início do procedimento, 

nos moldes previsto no artigo 98.º do CPA. 

4 – Que seja delegada a competência de direção do procedimento na senhora Vereadora Clara 

Abrantes.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Pedro Maldonado Freitas não esteve presente na sala durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.475 NIPG 12867/15) -------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

26) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1176/2015: Deliberado voltar a apreciar o processo do quadro de apoio 

comunitário Portugal 2020 em próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------  

 

27) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia: ------------  
Deliberação n.º 1177/2015: Deliberado aprovar o texto do protocolo de parceria a celebrar entre 

o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, que aqui se dá por 

reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2015/2016. 

(Doc.476 NIPG 12969/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no 
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Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Peniche: --------------------------  
Deliberação n.º 1178/2015: Deliberado aprovar o texto do protocolo de parceria a celebrar entre 

o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Peniche, que aqui se dá por reproduzido 

e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2015/2016. (Doc.477 NIPG 

12969/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

29) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde: ------------------  
Deliberação n.º 1179/2015: Deliberado aprovar o texto do protocolo de parceria a celebrar entre 

o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, que aqui se dá por 

reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2015/2016. 

(Doc.478 NIPG 12969/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

30) Candidatura para obtenção de apoio financeiro para o desenvolvimento das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1180/2015: Deliberado autorizar o Município de Peniche a apresentar à 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares uma candidatura para obtenção de apoio 

financeiro para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2015/2016. (NIPG 12969/15) -----------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

31) Adesão do Município de Peniche à proposta de ação local, no âmbito da ELDW – Pelouro 

da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1181/2015: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

proferido em 28 de agosto 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 autorizou a adesão do Município de Peniche à proposta de ação 

local, no âmbito da ELDW, na sequência da proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 18 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao 

livro de atas. (Doc.479 NIPG 12200/15) --------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

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

Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1182/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de agosto 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 Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, em 24 de julho de 2015, para o 

licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Assunção, e de 

arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia, no período de 14 a 18 de agosto de 2015. 

(NIPG 11285/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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33) Licenciamento de atividades circenses, no Largo da Aroeira, em Consolação – Marlene 

Soraia Lopes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1183/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de agosto 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 

por Marlene Soraia Lopes, em 20 de agosto de 2015, para o licenciamento de atividades 

circenses, no Largo da Aroeira, em Consolação, nos dias 21 a 28 de agosto de 2015. (NIPG 

12487/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Licenciamento de atividades circenses, em Peniche – Marlene Soraia Lopes: ----------------  
Deliberação n.º 1184/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de agosto 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 

por Marlene Soraia Lopes, em 25 de agosto de 2015, para o licenciamento de atividades 

circenses, no Largo da Aroeira, em Consolação, nos dias 29 de agosto a 10 de setembro de 2015. 

(NIPG 12764/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

35) Licenciamento de passeio com animais – Joana Catarina Barata Henriques: ----------------  
Deliberação n.º 1185/2015: Deliberado autorizar a emissão de uma licença e a respetiva 

autorização, conforme previsto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 

dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, para a realização de um 

passeio com animais, no dia 13 de setembro de 2015, no Parque Urbano de Peniche. (NIPG 

12843/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

36) Doação de sacos – Freguesia de Serra d'El-Rei: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1186/2015: 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, datada de 13 de agosto de 2015, para doação de sacos para recolha de lixo, no 

valor estimado de 71,34 euros, à Freguesia de Serra d'El-Rei. (NIPG 8885/15) ----------------------  

 

37) Redução de preços pela utilização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo – 

Equipa Técnica – Projeto Hora Mais: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1187/2015: Deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 

27 de agosto de 2015, para autorização da redução de preços pela utilização do Parque Municipal 

de Campismo e Caravanismo, conforme praticado em época baixa, aos participantes do Projeto 

Hora Mais. (NIPG 12873/15) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

38) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades circenses, no Largo da Aroeira, em 

Consolação – Marlene Soraia Lopes: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1188/2015: Deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, por maioria, com duas abstenções, dos senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, e cinco votos a favor, dos restantes membros da 

Câmara Municipal, ratificar o pedido de isenção de taxas pelo licenciamento de atividades 

circenses, no Largo da Aroeira, em Consolação, apresentado por Marlene Soraia Lopes, em 20 

de agosto de 2015. (NIPG 12487/15) ------------------------------------------------------------------------  
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39) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades circenses, no Largo da Aroeira, em 

Consolação – Marlene Soraia Lopes: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1189/2015: Deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, por maioria, com duas abstenções, dos senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, e cinco votos a favor, dos restantes membros da 

Câmara Municipal, ratificar o pedido de isenção de taxas pelo licenciamento de atividades 

circenses, em Peniche, apresentado por Marlene Soraia Lopes, em 25 de agosto de 2015. (NIPG 

12764/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

40) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades circenses, em Peniche – Marlene Soraia 

Lopes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1190/2015: Deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, por maioria, com duas abstenções, dos senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, e cinco votos a favor, dos restantes membros da 

Câmara Municipal, ratificar o pedido de isenção de taxas pelo licenciamento de atividades 

circenses, no Largo da Aroeira, em Consolação, apresentado por Marlene Soraia Lopes, em 5 de 

agosto de 2015. (NIPG 11536/15) ----------------------------------------------------------------------------  

 

41) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa 

Senhora da Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia – Sociedade 

Filarmónica união 1.º de Dezembro de 1902: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1191/2015: 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 28 de agosto 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 de isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com 

procissão, em honra de Nossa Senhora da Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia 

da Baleia. (NIPG 11285/15) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

42) Apoio para reparação de instrumentos musicais – Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1192/2015: 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 27 de agosto de 2015, para atribuição de um subsídio à 

Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no valor de 1 500,00 euros, destinado ao 

pagamento das reparações efetuadas aos instrumentos musicais da Escola de Música da Banda 

Filarmónica “A Serrana”. (NIPG 7157/15) -----------------------------------------------------------------  

 

43) Subsídio para pagamento de prémios, dos torneios realizados pela coletividade – União 

Desportiva e Cultural de São Bernardino: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1193/2015: 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 27 de agosto de 2015, para atribuição de um subsídio à 

União Desportiva e Cultural de São Bernardino, no valor de 300,00 euros, destinado ao 

pagamento de prémios, dos torneios realizados pela coletividade. (NIPG 11816/15) ----------------  

 

44) Apoio para a realização de festa anual de verão – Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa Casais Mestre Mendo: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1194/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 
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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 27 de agosto de 2015, para conceder à Associação Cultural, 

Desportiva e Recreativa Casais Mestre Mendo apoio logístico, dentro das disponibilidades 

materiais do Município, destinado à realização da festa anual de verão, nos dias 11, 12 e 13 de 

setembro de 2015. (NIPG 12056/15) -------------------------------------------------------------------------  

 

45) Apoio para a realização do XVIII Convívio de Pesca Desportiva de Mar – Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1195/2015: 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 27 de agosto de 2015, para conceder à Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente” apoio logístico, dentro das disponibilidades 

materiais do Município, e atribuição de um subsídio, no valor de 600,00 euros, destinado à 

realização do XVIII Convívio de Pesca Desportiva de Mar. (NIPG 12629/15) -----------------------   

 

46) Apoio para aquisição de um instrumento musical – Sociedade Filarmónica União 

Primeiro de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1196/2015: 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 27 de agosto de 2015, para atribuição de um subsídio à 

Sociedade Filarmónica União Primeiro de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, no valor de 

750,00 euros, destinado à aquisição de um instrumento musical. (NIPG 11485/15) -----------------   

 

47) Apoio para aquisição de um instrumento musical – Centro de Solidariedade Social, 

Convívio e Cultura de Geraldes: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1197/2015: 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 27 de agosto de 2015, para atribuição de um subsídio ao 

Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes, no valor de 2 000,00 euros, 

destinado à aquisição de um instrumento musical. (NIPG 11150/15) -----------------------------------  

 

48) Comparticipação para transporte escolar - Andreia Gerardo Nunes: ---------------------------  
Deliberação n.º 1198/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Andreia Gerardo Nunes, residente na 

Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Rafael Bordalo Pinheiro, em Caldas da Rainha, 

conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 5 de agosto de 2015, que aqui se dá por 

reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.480 NIPG 

12835/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

49) Comparticipação para transporte escolar - Adriana Martins de Barros: -----------------------  
Deliberação n.º 1199/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Adriana Martins de Barros, residente na 

Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Secundária da Lourinhã, conforme parecer do 

Pelouro da Educação, datado de 5 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzido e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.481 NIPG 12835/15) ----------------------------  
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50) Comparticipação para transporte escolar - Ana Rita Canhoto Correia: ------------------------  
Deliberação n.º 1200/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Ana Rita Canhoto Correia, residente na 

Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Secundária da Lourinhã, conforme parecer do 

Pelouro da Educação, datado de 5 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzido e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.482 NIPG 12835/15) ----------------------------  

 

51) Comparticipação para transporte escolar - Carolina Fernandes Pinto: ------------------------  
Deliberação n.º 1201/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Carolina Fernandes Pinto, residente na 

Bufarda, a fim de poder frequentar a EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em Peniche, conforme parecer do 

Pelouro da Educação, datado de 18 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzido e de que 

se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.483 NIPG 12835/15) -------------------------  

 

52) Comparticipação para transporte escolar - Leandro Jorge Antunes Emídio: ------------------  
Deliberação n.º 1202/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Leandro Jorge Antunes Emídio, residente 

em Ferrel, a fim de poder frequentar o curso vocacional de surf na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em 

Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 20 de agosto de 2015, que aqui se 

dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.484 NIPG 

12835/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

53) Comparticipação para transporte escolar - Marco António Laborinho Dias: -----------------  
Deliberação n.º 1203/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Marco António Laborinho Dias, residente 

nos Casais de Mestre Mendo, a fim de poder frequentar a EBI 1,2,3 de Peniche, conforme 

parecer do Pelouro da Educação, datado de 5 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzido 

e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.485 NIPG 12835/15) --------------  

 

54) Comparticipação para transporte escolar - Hugo Caetano Santos: ------------------------------  
Deliberação n.º 1204/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Hugo Caetano Santos, residente no Paço, a 

fim de poder frequentar a EB 2,3 Doutor Afonso Rodrigues Pereira, na Lourinhã, conforme 

parecer do Pelouro da Educação, datado de 11 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzido 

e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.486 NIPG 12835/15) --------------  

 

55) Comparticipação para transporte escolar - Bruno Manuel Martins Oliveira: -----------------  
Deliberação n.º 1205/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 
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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, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Bruno Manuel Martins Oliveira, residente 

em Serra d’El-Rei, a fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 D. Luís de 

Ataíde, em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 4 de agosto de 2015, 

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

(Doc.487 NIPG 12835/15) -------------------------------------------------------------------------------------   

 

56) Comparticipação para transporte escolar - Diogo Emanuel Pedroso de Passos: --------------  
Deliberação n.º 1206/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Diogo Emanuel Pedroso de Passos, 

residente em Ferrel, a fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 D. Luís 

de Ataíde, em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 14 de agosto de 

2015, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. 

(Doc.488 NIPG 12835/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

57) Comparticipação para transporte escolar - Isabel Marquês Rosa: -------------------------------  
Deliberação n.º 1207/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Isabel Marquês Rosa, residente no Alto 

Veríssimo, a fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, 

em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 31 de julho de 2015, que aqui 

se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.489 NIPG 

12835/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

58) Comparticipação para transporte escolar - Ana Catarina Alves Rosa: -------------------------  
Deliberação n.º 1208/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Ana Catarina Alves Rosa, residente em 

Ferrel, a fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em 

Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 31 de julho de 2015, que aqui se 

dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.490 NIPG 

12835/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

59) Comparticipação para transporte escolar - Soraia Martins Zarro: ------------------------------  
Deliberação n.º 1209/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Soraia Martins Zarro, residente em Ferrel, a 

fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em Peniche, 

conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 28 de julho de 2015, que aqui se dá por 

reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.491 NIPG 

12835/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

60) Comparticipação para transporte escolar - Miguel Ângelo Santos Ferreira: ------------------  
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Deliberação n.º 1210/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Miguel Ângelo Santos Ferreira, residente 

em Ferrel, a fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, 

em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 4 de agosto de 2015, que aqui 

se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.492 NIPG 

12835/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

61) Comparticipação para transporte escolar - Cristiano Ramos Neves Correia: ------------------  
Deliberação n.º 1211/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Cristiano Ramos Neves Correia, residente 

em Ferrel, a fim de poder frequentar o curso vocacional de surf na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, em 

Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 13 de agosto de 2015, que aqui se 

dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.493 NIPG 

12835/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

62) Comparticipação para transporte escolar - Maria Lourenço Pereira: --------------------------  
Deliberação n.º 1212/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Maria Lourenço Pereira, residente nos 

Casais do Baleal, a fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 D. Luís de 

Ataíde, em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 12 de agosto de 2015, 

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

(Doc.494 NIPG 12835/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

63) Comparticipação para transporte escolar - Leonardo Miguel Vitorino da Costa: ------------  
Deliberação n.º 1213/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 

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

Presidente da Câmara, para comparticipar nos encargos com a utilização de transportes públicos, 

no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Leonardo Miguel Vitorino da Costa, 

residente nos Casais do Júlio, a fim de poder frequentar o curso vocacional de cozinha na EB 2,3 

D. Luís de Ataíde, em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 10 de 

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

de atas. (Doc.495 NIPG 12835/15) ---------------------------------------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

64) Oferta de livros ao Município – Ida Guilherme: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1214/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 

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

Presidente da Câmara, datada de 26 de agosto de 2015, para aceitar a doação que a senhora D. 

Ida Guilherme fez ao Município, de cem volumes da sua recente publicação intitulada “abraço 

Peniche”, no valor global de 1250,00 euros, e agradecer a oferta à autora. (NIPG 11489/15) ------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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(SEGUNDA PARTE) 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Carta, datada de 21 de agosto de 2015, da Acompanha – Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL, informando do início da atividade do Projeto Sidade Alerta. (NIPG 12584/15) ---------------  

 

* Carta n.º 629, datada de 11 de agosto de 2015, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo 

Regional do Sul, agradecendo a disponibilização dos meios logísticos e de comunicação para o 

rastreio do cancro da mama, no concelho de Peniche. (NIPG 11935/15)-------------------------------  

 

* Carta, datada de 19 de agosto de 2015, do Sporting Clube Vila Maria, agradecendo o subsídio 

atribuído para as obras nas instalações da Associação. (NIPG 8991/15) -------------------------------  

 

* Carta, datada de 14 de agosto de 2015, da Associação de Proteção dos Animais de Peniche, 

convidando para uma visita às instalações do abrigo/canil para animais. (NIPG 12049/15) --------  

 

* Carta n.º 55665, datada de 20 de agosto de 2015, da empresa CTT Correios de Portugal, S.A., 

remetendo a nova minuta de Contrato de Prestação de Serviços Postais a Crédito. (NIPG 

12690/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

- No dia 26 de agosto deslocou-se ao edifício da Central Elétrica/Biblioteca Municipal, para 

constatação do ponto de situação, para que se obtivesse uma melhor perceção daquilo que se 

possa vir a desenvolver. Esta deslocação foi acompanhada pelos técnicos da Câmara Municipal e 

pela equipa de projetistas que desenvolveram o projeto da biblioteca e teve como objetivo 

encontrar soluções de utilização, face àquilo que pode ser considerado elegível no quadro do 

PEDUS, não descartando a hipótese de intervenção municipal, de acordo com as competências e 

os recursos do Município. Disse que iriam intervir naquele espaço, relativamente à limpeza e às 

questões de delimitação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de agosto reuniu-se com a Comissão de Acompanhamento, relativamente à questão 

da captura da sardinha. -----------------------------------------------------------------------------------------    

- No dia 27 de agosto, participou numa reunião com a Comunidade Intermunicipal, a propósito 

do Plano de Mobilidade Sustentável.-------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de agosto, esteve presente no Peniche a Nadar, que se realizou pela primeira vez, na 

sequência do protocolo celebrado com a Federação Portuguesa de Natação. Registou o nível de 

satisfação, bastante elevado, do ponto de vista de organização e segurança.  --------------------------  

 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 17 a 31 de agosto do 

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

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ 
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reuniões: - No acompanhamento das seguintes intervenções municipais:  

- Parque Escolar das Escolas da Central; Escola Nova; Escola Velha e Escola do Alemão. As 

intervenções em curso são indispensáveis ao arranque do ano letivo 2015/2016, visto 

contribuírem para o aumento de condições dos equipamentos existentes cujas crianças são as 

maiores beneficiárias; 

-Pavimentação da Estrada Bufarda-Ribafria; 

-Pavimentação da estrada que liga a Carqueja – Ribafria;  

- Vários arranjos no Jardim do Baluarte.  

- Na Corrida da Praia Norte. Esta prova decorreu no areal da praia da Gamboa e teve um total 

de 7km, onde participaram cerca de 600 pessoas de todas as idades, número que superou as 

edições anteriores; 

- Na visita de estudo integrada no âmbito dos Ateliês de Verão da Renda de Bilros ao Parque da 

Serafina;  

- Nas Comemorações em Honra de Nª S.ª da Piedade, em Serra D'El-Rei;  

- Na Festa em Honra de S. Sebastião, no Lugar da Estrada;  

-No Festival “Música de Cá”. Um evento que visa promover as várias bandas de música do 

Concelho de Peniche; 

- Na festa de encerramento do Ateliê de Verão das Rendas de Bilros. Este Ateliê decorreu nos 

meses de julho e agosto e contou com a participação de cerca de 60 crianças que de forma 

lúdica aprenderam a tecer alguns dos pontos básicos da Renda de Peniche; 

-Na Gala do 25º aniversário da Associação de Natação do Distrito de Leiria; 

- Na Prova de Águas Abertas “Peniche a Nadar”; 

- No XVII Festival e 31º aniversário do Rancho Folclórico D. Pedro I da Serrana.» ----------------  

 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, entregou o seguinte texto para ser colocado em ata: ---  

«Abertura do Ano letivo 2015/2016 

A abertura do ano letivo está a ser preparada para que o mesmo se inicie sem sobressaltos, 

havendo a assinalar o facto de não ter existido o encerramento de nenhum estabelecimento de 

ensino. 

À semelhança dos anteriores anos letivos anteriores, a Autarquia mantém o empenho de 

melhoria constante do apoio socioeducativo aos alunos e às famílias e das condições físicas do 

parque escolar. 

Assim, estão a ser preparadas diversas medidas de apoio ao nível da Ação Social Escolar, como 

sejam a comparticipação para a aquisição de livros e material didático, refeições escolares e 

transportes, que visam equilibrar as oportunidades de acesso ao ensino e facilitar o sucesso 

escolar.  

A Câmara Municipal de Peniche, no âmbito das suas competências e preocupações, entende que 

deve contribuir para melhorar as rotinas alimentares das crianças, através da disponibilização 

semanal de frutas/hortícolas. Nesse sentido, candidatou todas as escolas/alunos do 1º ciclo do 

Ensino Básico, pelo sexto ano consecutivo.  

A par da distribuição dos produtos são implementadas medidas pedagógicas que anualmente, 

são definidas e executadas em articulação com os Agrupamentos de Escolas. 

Foi enviada à DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a candidatura do 

Município ao apoio financeiro para implementação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular. Esta candidatura integra: um Dossier com apresentação da candidatura e os três 

Protocolos de Colaboração estabelecidos entre o Município e o Agrupamento de Escolas de 

Peniche, Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e Agrupamento de Escolas D. Luís de 

Ataíde. 

É nesta ótica de melhoria que estão a decorrer as obras de reabilitação em diversos 
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equipamentos escolares do concelho: Escola Velha, Escola do Filtro, Escola do Alemão, Escola 

Nova, Escola da Central, Escola de Reinaldes, com a pintura de salas de aula, fachadas e 

muros, recuperação de equipamentos existentes nos pátios, recuperação de hortas pedagógicas, 

manutenção dos campos de jogos … 

Durante o período de férias foi instalado um pavilhão/sala de aula na EB1 de Atouguia da 

Baleia, terminando assim o regime duplo naquele estabelecimento de ensino. 

Está a decorrer o período de prestação de esclarecimentos para a empreitada do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia (Tipologia 9+3), fase de resposta às listas de erros e omissões 

apresentadas que antecede o momento de entrega das propostas, prevendo-se o início da obra 

durante o ano de 2016, cujo orçamento corresponde a uma verba superior a 3 milhões de euros. 

Como referimos, o arranque do ano letivo está a ser preparado para que o mesmo decorra com 

o mínimo de perturbações, desejando que toda a comunidade educativa tenha um ano letivo com 

sucesso.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Referiu o Festival de Folclore, no âmbito do III Encontro de Tradições Infantil de Geraldes e o 

torneio de futebol praia, promovido pela Associação dos Casais de Júlio, que encerrou este 

festival. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na reunião mensal da Comissão de Acompanhamento a Idosos de Peniche. -----  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Participou na reunião com a Comissão de Acompanhamento da Pesca da Sardinha. ---------------  

- Questionou relativamente aos WC do Mercado Abastecedor, solicitando o ponto de situação 

sobre esta questão, designadamente a previsão do início da obra. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que foi adjudicado o WC, aguardou-se pelo contrato, que já foi celebrado e a 

obra, cujo valor é de 14 760,00 euros + IVA, será feita durante o mês de setembro.   ---------------  

- Perguntou se o prazo de revisão do PDM, que já terminou, teria de ser prorrogado e se essa 

prorrogação teria de ser, novamente, publicada em Diário da Republica. O senhor Presidente da 

Câmara disse que iria verificar com a equipa responsável pela revisão do PDM essa questão, 

para que pudesse ser esclarecida. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Disse querer saber se a Câmara Municipal, tinha renovado recentemente um cartão a uma 

vendedora ambulante, que vende nas imediações do Mercado da Consolação, uma vez que 

possui um cartão de venda, renovado pelo Município, mas sem o cartão da Direção Geral das 

Atividades Económicas. O senhor Presidente da Câmara disse que iriam ser verificadas as 

renovações de cartões efetuadas, recentemente, para aquele local. --------------------------------------    

- Questionou se a Câmara tinha conhecimento da nova construção que havia sido erigida, nos 

últimos tempos, mesmo na entrada do acampamento de indivíduos de etnia cigana. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes sugeriu que fosse verificada esta situação, sugerindo uma deslocação 

ao local, de uma forma articulada, um elemento da PSP, fiscalização e ação social. -----------------   

- Solicitou ponto de situação relativamente à situação da Ribeira do Poço, do processo de 

avaliação do imóvel que a câmara mostrou interesse em adquirir, junto ao Hospital de Peniche e 

relativamente à inoperacionalidade da bomba do fontanário existente no Largo dos Bolhos. O 

senhor Presidente da Câmara encarregou a senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, de solicitar à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, uma informação 

relativamente à questão da Ribeira do Poço, para que possa ser avaliada e resolvida 
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definitivamente. Sobre as questões das avaliações de terrenos, disse não se ter privilegiado 

ninguém, esclarecendo que o técnico que faz o caderno de encargos para esta situação, fá-lo para 

todas as outras intervenções, sendo necessário reorganizar os serviços, retirando um conjunto de 

atribuições a esse técnico, para que os processos possam ter um tratamento mais célere. Disse 

que iria tentar fazer o ponto de situação e levar à próxima reunião de câmara. Relativamente à 

questão da bomba do fontanário, existente no Largo dos Bolhos assumiu não ter verificado a 

situação. Por solicitação do senhor Presidente da Câmara, o senhor Jorge Abrantes esclareceu 

que o assunto, apresentado não era da competência dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento. O senhor Presidente da Câmara perguntou a quem estava adstrita aquela bomba. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que dependia de quem a adquiriu. O senhor 

Presidente da Câmara encarregou o senhor Vice-Presidente da Câmara de averiguar e 

esclarecer a questão da propriedade.  ------------------------------------------------------------------------  

- Referiu os vários pedidos de esclarecimento que fez em relação à fundamentação da 

autorização dada a visitantes, trazidos pelo Partido Comunista Português, de entrarem no Museu 

de Peniche, sem que lhes fosse cobrada a entrada. O senhor Presidente da Câmara solicitou à 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, que solicitasse ao responsável pelo setor 

da cultura, informação acerca do assunto, para que, definitivamente, fosse presente a reunião de 

câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ter verificado aquando da leitura da ata, referente à reunião de câmara, na qual não esteve 

presente e em que foi disponibilizado o ponto de situação por si solicitado, sobre o Regulamento 

de Campismo Ocasional e Caravanismo, que algumas medidas que apresentou, quando fez parte 

da comissão que elaborou o Regulamento de Campismo Ocasional e Caravanismo, não 

constavam do Regulamento. Como forma de sistematizar, relembrou algumas dessas medidas e 

outras que constam do regulamento, designadamente, a criação de locais provisórios de pernoita 

e de permanência, até à instalação dos parques definitivos, quer de iniciativa pública quer 

privada, a execução de folhetos e painéis informativos sobre a prática do caravanismo no 

concelho de Peniche, a colocação, no site do Município, da informação caravanista e a 

delimitação das áreas para não estacionamento das autocaravanas. Disse que, para além da 

questão da sensibilização, todos acham que as forças policiais têm feito pouco, e que nenhum 

passo se deu no sentido de se ser mais eficaz, por forma a evitar o que aconteceu com o fosso da 

muralha e com outras áreas muito apetecíveis, que em alguns momentos são um caos. O senhor 

Presidente da Câmara assumiu o compromisso de tratar da questão do site e propôs ao senhor 

Vice-Presidente da Câmara que fizesse um resumo daquilo que foram as intervenções das forças 

de segurança para que pudessem verificar o que é possível melhorar. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara referiu o que havia sido efetuado, relativamente ao conjunto de compromissos que 

foram assumidos em sede de equipa, designadamente a disponibilização do documento, na 

página do Município, em novembro, em maio/junho a disponibilização do documento, na página 

do Município, em inglês, a aquisição de informação que está disponível na rotunda dos 

Supertubos, os contactos efetuados sem obtenção de resposta, com a Associação do Casal 

Moinho, para criação de um espaço alternativo e as reuniões com as forças de segurança para 

preparação da época balnear relativamente a este tipo de veículos. Disse que do relatório 

resultante da visita da ASAE concluiu-se que, de facto, houve grande evolução, no entanto, há a 

necessidade de ir mais longe. Esclareceu que o objetivo deste ano era informar. Disse que o 

conjunto de questões que haviam sido elencadas pela senhora vereadora Cristina Leitão, no 

essencial, foram efetuadas, tendo faltado apenas os folhetos e o painel informativo. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão fez algumas considerações, designadamente, sobre o insucesso que 

se teve com a Associação do Casal Moinho, sugerindo que se procurasse urgentemente outro 

local. Relativamente à informação existente na rotunda, disse que esta não se referia à 

informação que poderia ser obtida no Parque Municipal de Campismo, sobre o apoio ao 
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caravanismo e disse julgar poder fazer-se a contagem de caravanistas, em conjunto com a 

ESTM, que poderá servir de auxílio às tomadas de decisão, nestes assuntos. O senhor Vice-

Presidente da Câmara informou que não tinha sido exclusivamente proposto à Associação do 

Casal Moinho, mas também ao Sporting Clube da Estrada. ----------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse ser urgente que a Câmara diligencie ativamente no sentido do ordenamento da prática do 

autocaravanismo na área do Concelho. Apelidou a situação atual de selva. Chamou à atenção 

para a completa anarquia que se verifica, no mês de agosto, por falta, não só, mas também, de 

ordenamento no parque de estacionamento do Baleal, designadamente a questão do 

estacionamento das carrinhas das escolas de surf, na frente de mar, que dificultam a mobilidade e 

acessibilidade naquela zona. Fez uma outra chamada de atenção, para a solução da circulação e 

do acesso à Ilha do Baleal, dizendo fazer-lhe confusão, como é que o mesmo município 

consegue compatibilizar a bandeira da biosfera da Berlenga com o que se faz da Ilha do Baleal. 

Sugeriu que se repensasse a acessibilidade do estacionamento na Ilha do Baleal, condicionada a 

comerciantes, a pessoas com mobilidade reduzida, aos serviços públicos, etc. Disse não haver 

adjetivo para qualificar o que tem encontrado na Ilha do Baleal. Chamou, ainda, à atenção para a 

falta de condições de segurança, por inexistência de iluminação pública, nos acessos à Praia dos 

Supertubos e nos estacionamentos envolventes, dizendo que é uma situação bastante 

preocupante. A senhora Vereadora Cristina Leitão quis deixar duas notas relativamente à 

intervenção do senhor Vereador Pedro Freitas, designadamente, reforçando a preocupação da 

falta de iluminação pública, na zona da Praia dos Supertubos, a qual tem sido sistematicamente 

discutida nas várias reuniões e sobre a Ilha do Baleal, disse já terem sido apresentadas propostas 

concretas para serem executadas pouco a pouco, no sentido de se obter solução e que a Câmara 

nada fez nesse sentido. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que os 

semáforos, que são colocados no pontão foram, uma vez mais, vandalizados e da existência de 

um plano de sinalética de estacionamento na Ilha do Baleal. Disse serem os próprios moradores 

da Ilha do Baleal que desrespeitam a sinalética existente. Disse não acreditar numa outra solução 

de controlo, apesar de ser a solução desejável, tendo reforçado a ideia, já apresentada, da 

utilização de um carro de reboque. O senhor Vice-Presidente da Câmara complementou a 

intervenção do senhor Presidente da Câmara, dizendo que houve da parte da Câmara e da Junta 

de Freguesia uma atitude de parceria, relativamente à solução de se ter colocado pessoas a 

controlar a questão do trânsito e estacionamento na Ilha do Baleal, e que mesmo assim, não foi 

respeitada. Referiu que a solução não foi apresentada unicamente ao atual comandante da GNR, 

mas também ao comandante anterior, e que lhe foi dito que a questão da Ilha do Baleal era uma 

prioridade e que a Câmara mostrou toda a disponibilidade para colaborar, no sentido de resolver 

a situação. Disse haver um plano de praia que foi desenvolvido para os Supertubos, e que o 

mesmo não está executado por falta de verba da entidade que o iria executar. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão solicitou a disponibilização do plano de praia em questão, e a 

deliberação que aprovou esse plano. O senhor Presidente da Câmara disse ter registado o 

pedido da senhora Vereadora, assumindo o compromisso de levar a reunião de câmara, os planos 

de praia de Supertubos e Consolação. ------------------------------------------------------------------------     

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1215/2015: 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. ----------------------------  
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ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dez horas e cinquenta minutos, do dia 1 de setembro de 2015, 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, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no 

dia 21 de setembro, 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. ----------------------------------------  

 

 


