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ATA N.º 39/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Aos sete dias do mês de setembro 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, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge 

Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e 

Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal 

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

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

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

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

 ------------- 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 Estrada Nacional 247, no Casal do Alto Foz – Licínio José Índio 

Ferreira;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de habitação coletiva, 

em Datas, São Bernardino – Luís Gonzaga Gomes Sebastião; -------------------------------------------  

 ------------------- 4) Permuta de terreno no âmbito das obras de reabilitação de uma unidade 

industrial, sita na Zona Industrial do Abalo, em Peniche – South Atlantic Capital, S.A.; -----------  

 ------------------- 5) Doação de terreno para o domínio público – Consferrel – Construções 

Sociedade Unipessoal, L.da; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Construção de um edifício, destinado a habitação coletiva e comércio e/ou 

serviços, na Rua da Bica, em Ferrel – Sitacim - Construções Imobiliárias Unipessoal, L.da; --------  

 ------------------- 7) Legalização de alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, sito na Rua Principal, em Bufarda – António Feliz da Conceição Leal; -----------------  

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

loteamento, sita em Casal Manuel Dias, Serra d’El-Rei, e liberação parcial da caução prestada – 

Amador, L.da;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 9) Instalação de um painel publicitário, no entroncamento da Rua Azeredo 

Perdigão e do Adro da Ajuda com a Avenida 25 de Abril, em Peniche – Nobody Knows, 

Unipessoal, L.da;------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 10) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Acústica Médica - Hidden Hearing, L.da; ------------  

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

 ----------------- 11) Sinalização de trânsito na Rua Castilho, em Peniche – Melania Pereira;--------  

 ----------------- 12) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua de Baixo com a Rua Nossa 

Senhora da Esperança, no Lugar da Estrada – Luís Manuel Pinheiro de Almeida; -------------------  

 ----------------- 13) Implantação de passagens para peões e colocação da respetiva sinalização 

rodoviária, na Avenida do Mar, em Ferrel – Condomínio do Edifício Baleal Horizonte; ------------  

 ----------------- 14) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 
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condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 

em Peniche – Maria da Nazaré Pereira Bragaio; -----------------------------------------------------------  

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

 ----------------- 15) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Rua de Baixo com a Rua 

Nossa Senhora da Esperança, no Lugar da Estrada, por administração direta – Departamento de 

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

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

rodoviária, na Avenida do Mar, em Ferrel, por administração direta – Departamento de Obras 

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

 ----------------- 17) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 

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

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

 ----------------- 18) Parecer prévio vinculativo para renovação de contratação de serviços na área 

da cultural, na modalidade de avença – Setor de Cultura; ------------------------------------------------  

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

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

ao Plano de Atividades Municipal para 2015; --------------------------------------------------------------  

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

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

do Bom Sucesso, e de arraial ao ar livre, em Casais de Mestre Mendo – Associação Cultural 

Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo; -----------------------------------------------------  

 ----------------- 21) Licenciamento do XVII Encontro Nacional Motard Peniche 2015 – 

Associação de Motociclismo de Peniche; -------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 22) Licenciamento de duas provas desportivas, denominadas Peniche Paddle 

Series Powered by Montepio 2015 e Circuito Nacional de SUP Wave da Federação Portuguesa 

de Surf (quinta etapa) – Península de Peniche Surf Clube; -----------------------------------------------  

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

 ----------------- 23) Isenção de taxas pelo licenciamento da ocupação de espaço público para a 

realização de um rasteio auditivo, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Acústica 

Médica - Hidden Hearing, L.da; -------------------------------------------------------------------------------  

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

honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, e de arraial ao ar livre, em Casais de Mestre Mendo – 

Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo; ---------------------------  

 ----------------- 25) Isenção de taxas pelo licenciamento do XVII Encontro Nacional Motard 

Peniche 2015 – Associação de Motociclismo de Peniche; ------------------------------------------------  

 ----------------- 26) Apoio para a realização de duas provas desportivas, denominadas Peniche 

Paddle Series Powered by Montepio 2015 e Circuito Nacional de SUP Wave da Federação 

Portuguesa de Surf (quinta etapa) – Península de Peniche Surf Clube; ---------------------------------  

 ----------------- 27) Comparticipação para transporte escolar – Rafael da Quinta Martins; ----------  

 ----------------- 28) Comparticipação para transporte escolar – João Carlos Canhoto Correia; ------  

 ----------------- 29) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Casimiro Santos; --------  

 ----------------- 30) Apoio para a realização de lanche comemorativo do 25.º aniversário – 

Associação Juvenil de Peniche; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 31) Apoio para a realização das VII Jornadas Náuticas – Clube Naval de 

Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- 32) Apoio para a realização do III Encontro de Tradições Infantil de Geraldes – 

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

 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  
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 ----------------- 33) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 

2015;------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O senhor Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara Municipal, não participou 

na reunião, por se encontrar em Milão, Itália, em representação do Município. -----------------------  

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

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

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

Etelvina Alves, Chefe de Divisão e Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a sete da ordem do dia. ------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

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

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

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

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

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

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

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

identidade e legitimidade do referido cidadão, pelo que 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 37/2015, da reunião camarária realizada no passado 

dia 25 de agosto, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Fábio Glória reclamou o facto de não lhe ter sido atribuído um abrigo na Ilha da Berlenga, 

uma vez que trabalha na ilha, praticamente durante todo o ano, e terem sido atribuídos abrigos 

aos operadores das Marítimo Turísticas. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que os 

critérios definidos pela Assembleia Municipal foram os contemplados no Regulamento e que a 

ordenação estabelecida e apresentada resulta da aplicação desse Regulamento. Disse que a 

Câmara, quando avaliasse a situação, a qual fazia parte da ordem do dia, iria ter em conta os 

argumentos e a apresentação que foi feita pelo senhor Fábio Glória, no entanto, esclareceu que a 

atribuição de abrigos aos operadores das Marítimo Turísticas já tinha sido estipulada no início do 

processo, na relação com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. O senhor 

Vereador Filipe Sales deu as boas vindas aos senhores Fábio e Edmundo, que acompanhou o 

senhor Fábio Glória, dizendo que a sua presença provava que estão interessados em pertencer à 

solução, apontando claramente e em sede própria o que julgam não estar bem. Disse ser tarefa 

dos vereadores fazer as coisas de uma forma mais justa e atender a todas as sugestões plausíveis. 

Disse não lhe parecer razoável, o senhor Fábio Glória ter entregado uma carta no dia oito de 
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julho e até agora não ter obtido qualquer resposta. Recordou que, relativamente às datas de 

atribuição dos abrigos aos pescadores e aos operadores Marítimo Turísticos, colocou, logo, a 

questão do facto dos abrigos atribuídos ao operadores Marítimo Turísticos, ser entre maio e 

outubro, estando fechados nos restantes meses e que seria interessante, estes serem atribuídos aos 

lugares de reserva, como é o caso do senhor Fábio Glória, durante esse tempo. Disse ter-lhe sido 

dito, na altura, que isso não seria possível, tendo em conta a questão dos contadores da EDP e a 

questão logística associada os pertences individuais. Julga que a questão logística não seria 

difícil de resolver, sendo o objetivo, após a entrega da chave, por parte dos operadores das 

marítimo turísticas, na primeira semana de outubro, canalizar a chave para quem está a pescar na 

Ilha da Berlenga, durante todo o ano, e que tem custos associados por ter que vir a Peniche, por 

não ter onde ficar. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto fazia parte da ordem do 

dia e que ao ser analisado teriam em conta a exposição do senhor Fábio Glória. ---------------------   

- Rosa Garcia questionou quanto ao ponto de situação, relativamente à questão do 

estacionamento junto às residenciais de que é proprietária e acrescentou uma reclamação, já, 

efetuada várias vezes no departamento de Energia e Ambiente e por escrito, relativamente à 

inexistência de cadeado num molok colocado no Largo José da Costa, em Peniche e à colocação 

de lixo na envolvente desse mesmo molok. Disse, ainda, que também havia solicitado que a 

recolha de resíduos, naquela zona, fosse efetuada mais cedo, para que o barulho proveniente 

dessa atividade não incomodasse os hóspedes. Referiu que não obteve, até à data, resposta ou 

solução a qualquer das questões colocadas. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a 

questão apresentada é de trânsito e que esse pelouro é da competência do senhor Vice-Presidente 

da Câmara, que não se encontrava presente na reunião. Disse que o assunto em questão, bem 

como outros equivalentes se encontravam em apreciação. Esclareceu que a Câmara Municipal, 

mediante uma proposta que virá por parte de quem tem o pelouro do trânsito e com base na 

comissão de trânsito, irá apreciar o assunto e tomar uma posição. O senhor Vereador Filipe Sales 

disse que estava à espera de se pronunciar sobre este assunto, já, na reunião a decorrer, uma vez 

que se trata de um assunto urgente que deve causar muito transtorno aos proprietários das 

residenciais bem como aos hóspedes e porque o senhor Vice-Presidente da Câmara havia dito 

que o assunto seria apreciado na reunião de câmara do dia 7 de setembro de 2015. Sobre a 

questão do contentor, disse comungar da preocupação apresentada e relembrou a intervenção que 

havia feito numa reunião anterior, relativamente a este assunto da recolha de lixo, no centro 

histórico da Cidade, na Avenida do Mar e lavagem das ruas. Referiu que o reforço desta questão 

da higiene e limpeza na Cidade, trazido pela senhora Rosa Garcia, poderia ser importante para a 

sua resolução. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que a questão do estacionamento que 

foi colocada não seria uma questão estrutural como as outras colocadas posteriormente pela 

senhora Rosa Garcia, e por isso seria de fácil resolução. Relativamente às outras questões de 

pormenor, têm a ver com o sistema de recolha. Propôs que fosse agendado, numa futura reunião, 

um ponto na ordem de trabalhos para se falar sobre o sistema de recolha dos RSU no Município 

de Peniche, com a presença do senhor Engenheiro Nuno Cativo, Diretor do Departamento de 

Energia e Ambiente, e aí sim, serão tidas em consideração estas questões, para de uma forma 

global tentar resolver-se esta situação. -----------------------------------------------------------------------  

- Alberto Remígio reclamou o facto de não lhe ter sido atribuído um abrigo. O senhor 

Presidente da Câmara disse já terem estado outros pescadores presentes no início da reunião de 

câmara e que o assunto estaria em apreciação, uma vez que fazia parte da ordem do dia. -----------  

- Rui Rocha deu conta de que em 2014 foi-lhe atribuído um abrigo sem condições, tendo 

devolvido a chave para que pudessem fazer-se algumas obras, no abrigo em questão. Entretanto 

saiu uma nova lista, coma as atribuições relativas a 2015, da qual não constava o seu nome, no 

entanto, após as obras concluídas, foi-lhe entregue novamente a chave do abrigo, o qual foi 

arrombado e utilizado por outras pessoas que também se encontravam excluídas da listagem. 
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Questionou qual a sua responsabilidade, nesta questão, uma vez que supostamente a casa ainda 

lhe pertencia. O senhor Vereador Ângelo Marques questionou se os serviços tinham 

conhecimento desta situação, ou se a situação só havia sido divulgada na reunião, através do 

senhor Rui Rocha. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a informação, já era do 

conhecimento dos serviços e que, com base nisso, iriam ser tomadas as medidas de acordo com a 

situação que foi ali criada. Relativamente à responsabilidade do senhor Rui Rocha, disse que 

iriam avaliar a situação e que posteriormente lhe seria transmitido o resultado dessa avaliação. ---   

- Orlando veio reclamar relativamente à sarjeta existente na Rua de São Marcos, em Peniche. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria encaminhado para os Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento para resolução. ------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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 3 de setembro, deslocou-se à Galiza, para o campeonato que se realizou, no âmbito da 

WSL, em Pantin. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Participou na sessão de abertura e de encerramento da Semana Tanto Mar. -------------------------  

- No dia 7 de setembro, recebeu o Partido Social Democrata. -------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 6 de setembro, participou no III Encontro de Tradições Infantil de Geraldes, promovido 

pelo Rancho Folclórico de Geraldes. -------------------------------------------------------------------------  

- Participou numa visita ao CARsurf, no âmbito da Semana Tanto Mar. -------------------------------  

- Deu conta de que foi aberta nova fase de candidatura ao Porta 65 Jovem. ---------------------------  

- Informou que se realizaria uma conferência de imprensa, no dia 8 de setembro, no âmbito da 

Gala da Juventude. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Alertou para o facto da necessidade extrema do corta-canas ser atribuído a Ferrel, por um 

período de tempo, que permita minimizar a situação que se tem vindo a verificar nos caminhos 

existentes em Ferrel. Disse ser importante que a informação chegasse ao senhor Vice-Presidente 

da Câmara, uma vez que não se encontrava presente na reunião. O senhor Presidente da 

Câmara disse que faria chegar a informação e que solicitaria a presença em reunião de câmara, a 

questão da gestão e da programação da utilização do corta-canas. --------------------------------------  

- Relativamente à zona denominada de Água Doce, no Baleal, informou que foi colocado mais 

um edifício pré-fabricado, que vai contra todos os esforços efetuados pela Câmara e pela APA, 

de legalizar toda aquela zona. O senhor Presidente da Câmara registou a informação e disse 

que iria ser verificada a situação. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Chamou à atenção para o estacionamento que se está a fazer de uma forma abusiva, ao lado da 
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Fortaleza de Peniche, onde é proibido, sugerindo que seja fiscalizada esta situação, por parte da 

Policia de Segurança Pública. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente à pretensão que existe para o espaço junto à fábrica da Nigel e se 

poderia ser colocado em agenda a discussão do assunto, designadamente, no respeita à melhor 

opção para a sua utilização. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se, já, existe alguma diligência, no sentido de requalificar o espaço do skate parque. -  

- Chamou à atenção para o facto dos particulares terem conseguido recuperar as suas palmeiras e 

a Câmara continuar a deixar morrer as palmeiras e a corta-las. ------------------------------------------  

- Sugeriu a colocação de sinalização no sentido de não permitir a utilização do espaço existente 

junto à guarita da Gâmboa, para estacionamento de auto caravanas. -----------------------------------   

- Relativamente à zona do Quebrado, que deveria ser uma zona valorizada do ponto de vista 

turístico, disse estar com um ar descuidado. ----------------------------------------------------------------  

- Disse ainda existirem resíduos de obras, relativas à obra do Fosso da Muralha, muralha que 

deveria ser valorizada como um dos maiores atrativos que a Cidade tem. -----------------------------  

- Referiu também, o espaço existente junto à garagem da rodoviária que necessita de uma 

solução de harmonização. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que numa próxima reunião deveria ser introduzida a questão da instalação de um posto 

de abastecimento de combustíveis, numa parcela de terreno, sita na Rua da Prageira, em Peniche.  

- Referiu o espaço existente junto à Escola Secundária de Peniche, que é particular, mas cujo 

aspeto não dignifica em nada a Cidade. Sugeriu a colocação de um taipal, por forma a atenuar a 

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

- Solicitou o ponto de situação referente ao processo do arranjo do talude, existente junto à Caixa 

de Crédito Agrícola de Peniche e da operação de loteamento, sita no gaveto das ruas Arquiteto 

Paulino Montez e Estado Português da Índia, em Peniche, pertencente à empresa Nis 8 - 

Imobiliária e Investimento, S.A. ------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse ter registado o conjunto de situações apresentadas pelo 

senhor Vereador Jorge Gonçalves e que, no seu essencial, todas estavam identificadas, referindo 

que o senhor Vice-Presidente da Câmara, na última reunião, havia dado conta de algumas dessas 

intervenções, particularmente, quanto à questão das ervas. No que toca ao skate parque, foi 

desencadeado, através de uma empresa, um processo de apresentação de uma proposta de 

reabilitação do mesmo. Disse existir um jovem que, através do Península de Peniche Surf Clube, 

ficou de dar os seus contributos para esta reabilitação. Relativamente ao talude existente junto à 

Caixa de Crédito Agrícola, disse ter ficado de se encontrar, em conjunto com a Caixa, uma 

solução para definir o tipo de intervenção a executar. Em relação às outras situações, disse que 

iriam ser transmitidos aos respetivos serviços. -------------------------------------------------------------    

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Manifestou preocupação, relativamente aos maus cheiros produzidos pela fábrica de farinha de 

peixe, questionou acerca do ponto de situação deste assunto e disse temer que os efeitos da 

presença daquela unidade naquele local provoquem um impacto significativo em todas a 

atividades económicas envolventes. O senhor Presidente da Câmara informou que iria abordar 

o assunto na reunião que tinha agendado com a empresa, a propósito de outro assunto e que iria 

ser dada sequência ao compromisso assumido na reunião de 27 de julho de 2015, relativamente a 

este assunto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão do Taskareia, no Molhe Leste, que acaba 

em setembro a concessão. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que iria ser aberto 

concurso para o uso atual, tendo em conta que a Docapesca se excluiu desta gestão e ao terem 

que ser envolvidas outras entidades, vai demorar mais algum tempo. Disse que o assunto iria ser 

presente na próxima reunião de câmara, acompanhado com o caderno de encargos para o uso que 
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tem atualmente, cuja elaboração tenha em conta as intervenções que eventualmente possam ser 

necessárias fazer, as mínimas, para assegurar o lançamento do concurso, e em paralelo 

desenvolver todo o processo para a alteração do uso e ouvir todas as entidades que tenham a ver 

com o assunto. O senhor vereador Filipe Sales disse não fazer sentido pensar-se num regime 

transitório, e abrir um concurso, só, enquanto não existe resposta. --------------------------------------   

- Perguntou para quando estava prevista a apreciação da pretensão de instalação de um posto de 

combustíveis, em nome do senhor António José Correia e do processo de avaliação do imóvel 

que a câmara mostrou interesse em adquirir, junto ao Hospital de Peniche. O senhor Presidente 

da Câmara disse que havia ficado de ser efetuado um levantamento relativamente à utilização 

do espaço público naquela via e submeter o assunto à apreciação da Comissão de Trânsito, 

tendo, ainda, encarregado, o chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística de informar 

sobre o número de processos de postos de abastecimento de combustíveis e a data em que deram 

entrada nos serviços. Relativamente às avaliações, disse que iria verificar, o ponto de situação, 

durante uma reunião que agendou com o Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, informação relativamente à taxa de ocupação do Parque de Campismo 

Municipal. O senhor Presidente da Câmara registou a solicitação do senhor Vereador Filipe 

Sales, para informação posterior. -----------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se havia conhecimento de algumas reclamações relacionadas com os utentes do 

Parque de Campismo da Berlenga, designadamente no que toca à presença de roedores que 

inviabilizaram a estadia de algumas pessoas, durante o período de verão. O senhor Presidente 

da Câmara disse que traria a reunião, informação sobre o assunto, acrescentando que por 

entendimento e recomendação dos envolvidos no projeto Life Berlengas, não foi efetuada a 

intervenção habitual na ilha. -----------------------------------------------------------------------------------   

- Relativamente à inoperacionalidade da bomba existente no Largo dos Bôlhos, quis saber o 

ponto de situação. O senhor Presidente da Câmara disse que o senhor Vice-Presidente da 

Câmara ficou, com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, de 

verificar, in loco, a situação. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se existiu alguma monitorização e se está conforme o que foi aprovado, a questão 

dos alinhamentos dos Estaleiros Navais de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse ter 

tido uma informação, por parte da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que os 

alinhamentos estavam de acordo com o que havia sido aprovado. Disse que iria solicitar-se ao 

DPGU uma informação com esses dados, como suporte da informação. -------------------------------  

- Perguntou se houve o pedido de licenciamento para o circo que se encontra no Jardim Público 

de Peniche e se houve lugar a isenção de taxas. O senhor Presidente da Câmara disse que o 

assunto foi presente a reunião, na qual o senhor Vereador Filipe Sales não havia estado presente, 

esclarecendo que foram autorizados três locais, designadamente no Campo da República, Jardim 

Público e Bairro da Caixa, com dias definidos. No que diz respeito à isenção de taxas, informou 

que o Partido Social Democrata se absteve. -----------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

1) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a habitação 
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unifamiliar, na Estrada Nacional 247, no Casal do Alto Foz – Licínio José Índio Ferreira: ----  
Deliberação n.º 1216/2015: 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 4 de setembro 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 das peças apresentadas em resposta à audiência prévia, realizada 

no dia 3 de junho de 2015, e após consulta ao IP – Infraestruturas de Portugal, S.A., a Câmara 

Municipal delibera, 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), emitir parecer 

favorável à pretensão, tendo em consideração que o corpo a tardoz inclui áreas de serviços e 

garagem, dando resposta à deliberação de 27 de outubro de 2014, nas condições dos pareceres 

da DPGU, datados de 15 de junho, 26 e 31 de agosto de 2015, devendo igualmente dar 

cumprimento ao parecer da IP, datado de 24 de agosto de 2015, ficando o projeto a apresentar 

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.496 DPGU R189/15) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

Carvalho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1217/2015: 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 4 de setembro 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 das peças apresentadas em resposta à audiência prévia, realizada 

no dia 4 de agosto de 2015, e ao abrigo do disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 134/2014, de 9 de setembro (RJUE), a 

Câmara Municipal delibera emitir parecer desfavorável à pretensão, dado que a proposta 

apresentada em sede de audiência prévia não inclui uma solução para a falta de iluminação e 

ventilação direta de um dos compartimentos do piso térreo e nem minimiza a altura da empena 

a tardoz, tendo em conta o parecer da DPGU, datado de 27 de agosto de 2015.» (Doc.497 

DPGU R338/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de habitação coletiva, em Datas, São 

Bernardino – Luís Gonzaga Gomes Sebastião: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1218/2015: 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 4 de setembro 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 habitação coletiva, a erigir no prédio rustico sito em “Datas”, na localidade de S. 

Bernardino, apresentado em nome de Luís Gonzaga Gomes Sebastião, no dia 15 de julho de 

2015, a Câmara Municipal, 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), delibera emitir parecer favorável à 

pretensão, nas condições constantes nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datados de 14, 21, 26 e 27 de agosto de 2015, ficando o projeto a 

apresentar 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.498 DPGU R532/15) ------------------------------------------------------------  
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4) Permuta de terreno no âmbito das obras de reabilitação de uma unidade industrial, sita na 

Zona Industrial do Abalo, em Peniche – South Atlantic Capital, S.A.: ------------------------------  
Deliberação n.º 1219/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Aceitar o pedido de permuta de terreno com a área de 9,00m, para alinhamento do muro 

frontal do terreno da Unidade Industrial (Antiga Conserveira Sardinal), sito na Zona Industrial 

do Abalo, EN. 114 - Km 2360, em Peniche, apresentado pela empresa South Atlantic Capital, 

S.A., no dia 3 de setembro de 2015, conforme parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 3 de setembro de 2015.» (Doc.499 DPGU R659/15) --------------  

 

5) Doação de terreno para o domínio público – Consferrel – Construções Sociedade 

Unipessoal, L.da: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1220/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 

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

Presidente da Câmara, datada de 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Aceitar a cedência da área de 31,60 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2786/20121018, da freguesia de Ferrel e 

inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 4158, para ser integrada 

no domínio público, nomeadamente para arruamentos.» (Doc.500 DPGU 201/11) -----------------  

 

6) Construção de um edifício, destinado a habitação coletiva e comércio e/ou serviços, na Rua 

da Bica, em Ferrel – Sitacim - Construções Imobiliárias Unipessoal, L.da: -------------------------  
Deliberação n.º 1221 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 4 de setembro 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 construção de um edifício de habitação coletiva e comércio/serviços, a implantar no prédio 

rustico sito na Rua da Bica, no lugar e freguesia de Ferrel, apresentado pela empresa Sitacim – 

Unipessoal. Lda., no dia 22 de junho de 2015, a Câmara Municipal delibera, 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), aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento para 

construção de um edifício de habitação coletiva e comércio/serviços, nas condições constantes 

nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 29 e 31 de 

agosto de 2015, e parecer dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), datado 

de 12 de agosto de 2015. Os projetos de especialidade e registo da conservatória atualizado 

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

(Doc.501 DPGU 66/15) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Legalização de alteração e ampliação de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, 

sito na Rua Principal, em Bufarda – António Feliz da Conceição Leal: -----------------------------  
Deliberação n.º 1222/2015: 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 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ---------------------------------------  
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«Na sequência da apreciação do projeto de arquitetura, referente ao pedido de licenciamento 

para legalização de alterações com ampliação efetuadas em moradia unifamiliar existente, sita 

na Rua Principal, n.º 48, na localidade de Bufarda, freguesia de Atouguia da baleia, 

apresentado pelo senhor António Feliz da Conceição Leal, no dia 4 de agosto de 2015, a 

Câmara Municipal delibera, 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), aprovar o projeto de arquitetura 

referente ao pedido de licenciamento para legalização de alterações com ampliação efetuadas 

em moradia unifamiliar existente, nas condições constantes nos pareceres da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 25 de agosto e de 2 de setembro de 

2015, devendo os projetos de especialidade ser entregues no prazo de 6 meses, nos termos de n.º 

4 do artigo 20.º do RJUE.» (Doc.502 DPGU 87/15) ------------------------------------------------------  

 

8) Receção provisória total das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita em 

Casal Manuel Dias, Serra d’El-Rei, e liberação parcial da caução prestada – Amador, L.da: ---  
Deliberação n.º 1223/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

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

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no artigo 87.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), anexa-se Auto de Receção Provisória das Infraestruturas Urbanísticas. Parece de 

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

Receção Provisório.» (Doc.503 DPGU L10/91) -----------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

9) Instalação de um painel publicitário, no entroncamento da Rua Azeredo Perdigão e do 

Adro da Ajuda com a Avenida 25 de Abril, em Peniche – Nobody Knows, Unipessoal, L.da: ----  
Deliberação n.º 1224/2015: Deliberado indeferir o pedido de instalação de um painel 

publicitário, no entroncamento da Rua Azeredo Perdigão e do Adro da Ajuda com a Avenida 25 

de Abril, em Peniche, apresentado pela empresa Nobody Knows, Unipessoal, L.da. (NIPG 

5876/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche – Acústica Médica - Hidden Hearing, L.da: ------------------------  
Deliberação n.º 1225/2015: 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 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Atendendo ao solicitado pela firma Acústica Médica – Hidden Hearing, L.da, por requerimento, 

datado de 18 de agosto de 2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 2 de setembro de 2015, proponho que se autorize a 

emissão de uma licença para ocupação da via pública, nos termos dos artigos 11.º e 84.º do 

mencionado diploma legal (RPOEP), para a realização da Ação de Rastreio Auditivo Gratuito, 

a realizar na placa central da Praça Jacob R. Pereira, nesta cidade, no próximo dia 10 de 

setembro de 2015.» (Doc.504 NIPG 12294/15) ------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

11) Sinalização de trânsito na Rua Castilho, em Peniche – Melania Pereira: ---------------------  
Deliberação n.º 1226/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida nos n.os 1 e 2 do 
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artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, aprovar a proposta do senhor Vice-

Presidente da Câmara, datada de 2 de setembro de 2015, para que se informe a senhora Melania 

Pereira, em resposta ao pedido que apresentou, em 17 de agosto de 2015, para colocação de um 

sinal de trânsito para proibição de estacionamento junto ao entroncamento da Rua Castilho com 

a Rua Marquês de Pombal, em Peniche, de que não se justifica a colocação do referido sinal de 

trânsito, uma vez que, conforme consta na informação do Diretor do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 31 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, o Código da Estrada proíbe o estacionamento a menos de 

cinco metros de um cruzamento. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala 

durante a apreciação deste assunto. (Doc.505 NIPG 13184/15) -----------------------------------------  

 

12) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua de Baixo com a Rua Nossa Senhora da 

Esperança, no Lugar da Estrada – Luís Manuel Pinheiro de Almeida: ------------------------------  
Deliberação n.º 1227/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

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

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o artigo 21º do Regulamento de 

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

sua atual redação, bem como a instalação de espelho orientador de trânsito no cruzamento das 

Rua N. Sra. da Esperança e Rua de Baixo no Lugar da Estrada. Parece de apresentar a 

proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das 

obras a realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve 

presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.506 NIPG 13190/15) ---------------------  

 

13) Implantação de passagens para peões e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na 

Avenida do Mar, em Ferrel – Condomínio do Edifício Baleal Horizonte: ---------------------------  
Deliberação n.º 1228/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

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

de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, na Avenida do Mar, Ferrel. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal 

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

Municipais.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.507 NIPG 13202/15) -----------------------------------------------------  

 

14) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche 

– Maria da Nazaré Pereira Bragaio: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1229/2015: A proposta de marcação de lugar de estacionamento para pessoa 

com mobilidade condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro, em Peniche, foi retirada da ordem do dia. O senhor Vereador Ângelo 

Marques não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 13203/15) --------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 
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15) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Rua de Baixo com a Rua Nossa 

Senhora da Esperança, no Lugar da Estrada, por administração direta – Departamento de 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1230/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

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

para colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Rua de Baixo com a Rua Nossa Senhora 

da Esperança, no Lugar da Estrada, para execução da deliberação n.º 1227/2015, tomada na 

presente reunião. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala durante a 

apreciação deste assunto. (NIPG 13190/15) ----------------------------------------------------------------  

 

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

na Avenida do Mar, em Ferrel, por administração direta – Departamento de Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1231/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

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

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

Avenida do Mar, em Ferrel, para execução da deliberação n.º 1228/2015, tomada na presente 

reunião. O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala durante a apreciação 

deste assunto. (NIPG 13202/15) ------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em 

Peniche, por administração direta – Departamento de Obras Municipais: --------------------------  
Deliberação n.º 1232/2015: A proposta de marcação de lugar de estacionamento para pessoa 

com mobilidade condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro, em Peniche, por administração direta, foi retirada da ordem do dia. O 

senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. 

(NIPG 13203/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

18) Parecer prévio vinculativo para renovação de contratação de serviços na área da cultural, 

na modalidade de avença – Setor de Cultura: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1233/2015: A proposta de emissão de parecer prévio vinculativo para renovação 

de contratação de serviços na área da cultural, na modalidade de avença, foi retirada da ordem do 

dia. (NIPG 11830/15)-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipal para 2015: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1234/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  
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«Considerando a informação da DDAF, de 4 de setembro de 2015, que se anexa, proponho que 

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

(modificação n.º 16), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.508 

NIPG 13383/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

20) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, e de arraial ao ar livre, em Casais de Mestre Mendo – Associação Cultural 

Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1235/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de setembro de 2015, para deferimento do pedido apresentado pela Associação 

Cultural Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo, para licenciamento de festa 

religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, e de arraial ao ar livre, a 

realizar em Casais de Mestre Mendo, de 11 a 13 de setembro de 2015. (NIPG 12056/15) ----------  

 

21) Licenciamento do XVII Encontro Nacional Motard Peniche 2015 – Associação de 

Motociclismo de Peniche: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1236/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pela Associação de Motociclismo de Peniche, por requerimento, 

datado de 2 de setembro de 2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 3 de setembro de 2015, proponho que se autorize a 

emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do 

Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização XVII Encontro Nacional Motard 

Peniche 2015, com espetáculos de diversão, nas instalações do parque aquático Sportágua, sitas 

na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, nos dias 11, 12 e 13 de 

setembro de 2015.» (Doc.509 NIPG 10307/15) ------------------------------------------------------------  

 

22) Licenciamento de duas provas desportivas, denominadas Peniche Paddle Series Powered 

by Montepio 2015 e Circuito Nacional de SUP Wave da Federação Portuguesa de Surf 

(quinta etapa) – Península de Peniche Surf Clube: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1237/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, por requerimento, datado de 03 

de setembro de 2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 04 de setembro de 2015, proponho que se autorize a emissão de 

uma licença para difusão de mensagens publicitárias, nos termos dos artigos 11.º e 82.º do 

mencionado diploma legal (RPOEP), para a realização do evento desportivo, a realizar nas 

praias deste concelho, no próximo dia 12 de setembro de 2015.» (Doc.510 NIPG 13332/15) -----  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

23) Isenção de taxas pelo licenciamento da ocupação de espaço público para a realização de 

um rasteio auditivo, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Acústica Médica - 

Hidden Hearing, L.da: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1238/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 4 de setembro de 2015, para que o rasteio auditivo a realizar pela empresa Acústica 

Médica - Hidden Hearing, L.da seja considerado uma ação com manifesto interesse municipal e, 

ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar 

a referida firma do pagamento de taxas pelo licenciamento da ocupação de espaço público 

autorizado pela deliberação n.º 1225/2015, tomada na presente reunião. (NIPG 12294/15) --------  

 

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

Senhora do Bom Sucesso, e de arraial ao ar livre, em Casais de Mestre Mendo – Associação 

Cultural Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 1239/2015: 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 para deferimento do pedido de isenção do pagamento de taxas pelo 

licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, e 

de arraial ao ar livre, em Casais de Mestre Mendo, apresentado pela Associação Cultural 

Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo, em 17 de agosto de 2015. (NIPG 12056/15)  

 

25) Isenção de taxas pelo licenciamento do XVII Encontro Nacional Motard Peniche 2015 – 

Associação de Motociclismo de Peniche: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1240/2015: 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 4 de setembro de 2015, para que o XVII Encontro Nacional 

Motard Peniche 2015 seja considerado um evento de manifesto interesse municipal e, ao abrigo 

do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a 

Associação de Motociclismo de Peniche do pagamento de taxas pelo licenciamento do evento. 

(NIPG 10307/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Apoio para a realização de duas provas desportivas, denominadas Peniche Paddle Series 

Powered by Montepio 2015 e Circuito Nacional de SUP Wave da Federação Portuguesa de 

Surf (quinta etapa) – Península de Peniche Surf Clube: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1241/2015: 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, apresentada verbalmente, para que o Município dispense o apoio logístico 

descrito na informação n.º 37/15, datada de 4 de julho de 2015, do Serviço Municipal de 

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

de atas, para apoio à realização de duas provas desportivas, denominadas Peniche Paddle Series 

Powered by Montepio 2015 e Circuito Nacional de SUP Wave da Federação Portuguesa de Surf 

(quinta etapa), coorganizadas pelo Península de Peniche Surf Clube, e a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 4 de setembro de 2015, para que as referidas provas desportivas 

sejam consideradas uma ação com manifesto interesse municipal e, ao abrigo do n.º 3 do artigo 

8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a referida coletividade do 

pagamento de taxas pelos licenciamentos necessários para a sua realização. (Doc.511) -------------  

 

27) Comparticipação para transporte escolar – Rafael da Quinta Martins: ------------------------  
Deliberação n.º 1242/2015: 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, datada de 4 de setembro de 2015, para que o Município comparticipe nos 

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

aluno Rafael da Quinta Martins, residente em Reinaldes, a fim de poder frequentar a Escola 

Secundária Raul Proença, em Caldas da Rainha, conforme parecer do Pelouro da Educação que 
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aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.512 

NIPG 13325/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Comparticipação para transporte escolar – João Carlos Canhoto Correia: --------------------  
Deliberação n.º 1243/2015: 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, datada de 4 de setembro de 2015, para que o Município comparticipe nos 

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

aluno João Carlos Canhoto Correia, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar a EB 2.3 D. 

Luís de Ataíde, em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação que aqui se dá por 

reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.513 NIPG 

13325/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

29) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Casimiro Santos: ----------------------  
Deliberação n.º 1244/2015: 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, datada de 4 de setembro de 2015, para que o Município comparticipe nos 

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

aluno Francisco Casimiro Santos, residente no Paço, a fim de poder frequentar o Agrupamento 

de Escolas e Jardins de Infância D. Lourenço, em Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da 

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

atas. (Doc.514 NIPG 13325/15) ------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Apoio para a realização de lanche comemorativo do 25.º aniversário – Associação Juvenil 

de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1245/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 

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

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de setembro de 2015, para que o Município, dentro das 

suas disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico solicitado pela Associação Juvenil de 

Peniche, através de correio eletrónico, em 31 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzido 

e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para apoio à realização de lanche 

comemorativo do seu 25.º aniversário. (Doc.515 NIPG 13043/15) -------------------------------------  

 

31) Apoio para a realização das VII Jornadas Náuticas – Clube Naval de Peniche: -------------  
Deliberação n.º 1246/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 

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

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de setembro de 2015, para que o Município, dentro das 

suas disponibilidades materiais, dispense o apoio logístico solicitado pelo Clube Naval de 

Peniche, através de carta, recebida em 28 de agosto de 2015, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, e para concessão de um subsídio à referida 

entidade, no valor de 650,00 euros, para apoio à realização das VII Jornadas Náuticas. (Doc.516 

NIPG 12940/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Apoio para a realização do III Encontro de Tradições Infantil de Geraldes – Centro de 

Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1247/2015: 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 1 de setembro de 2015, para que o Município doe material 

de oferta ao Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes, no valor estimado 
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de 60,00 euros, e para concessão de um subsídio à referida entidade, no valor de 150,00 euros, 

para apoio à realização do III Encontro de Tradições Infantil de Geraldes. (Doc.517 NIPG 

12974/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

33) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2015: -------------  
Deliberação n.º 1248/2015: Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, do senhor 

Presidente da Câmara e da senhora Vereadora Clara Abrantes, e quatro abstenções, dos senhores 

Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas, assim como dos documentos nela 

referidos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 25.º do Regulamento de 

Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga”, 

aprovar a lista final de atribuição dos abrigos, bem como o relatório que a acompanha. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 62/2015 da 

DDAF, proponho que a Câmara Municipal: 

1- Aprove a lista final de atribuição dos abrigos, bem como o relatório que a acompanha, para 

efeitos do n.º 4 do artigo 25.º do RACDAPIB, que coincide com a tomada de decisão de 

atribuição dos abrigos e constituição da lista de reserva, nos termos do n.º 5 do artigo 25.º do 

referido regulamento. 

2- Aprove a minuta do contrato, para os abrigos a atribuir aos pescadores, e a minuta do 

contrato, para os abrigos a atribuir aos operadores marítimo-turísticos, nos termos do n.º 2 do 

artigo 27.º do RACDAPIB.» (Doc.518 NIPG 8626/15) ---------------------------------------------------  

 

34) Atribuição de um abrigo para marítimo-turística da ilha da Berlenga, para o ano de 2015:  
Deliberação n.º 1249/2015: Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, do senhor 

Presidente da Câmara e da senhora Vereadora Clara Abrantes, e quatro abstenções, dos senhores 

Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 4 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas, assim como dos documentos nela 

referidos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 25.º do Regulamento de 

Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga”, 

aprovar a lista final de atribuição dos abrigos, bem como o relatório que a acompanha. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 73/2015 da 

DDAF, proponho que a Câmara Municipal:  

1- Aprove a lista final de atribuição dos abrigos, bem como o relatório que a acompanha, para 

efeitos do n.º 4 do artigo 25.º do RACDAPIB, que coincide com a tomada de decisão de 

atribuição dos abrigos, nos termos do n.º 5 do artigo 25.º do referido regulamento. 

2- Aprove a minuta do contrato, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do RACDAPIB.» (Doc.519 

NIPG 13270/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Vereador Jorge Gonçalves informou que iria entregar uma declaração de voto referente 

às deliberações n.os 1248/2015 e 1249/2015. ---------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 
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Deliberação n.º 1250/2015: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezoito horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, 

nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, 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 28 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. ----------------------------------------  

 

 

 


