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ATA N.º 47/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 

 

Aos dezanove dias do mês de outubro 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, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão 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) Cedência de terreno para o domínio público – Marlene Elisabeth Fonvieille;--  

 ------------------- 2) Concessão de exploração de depósitos minerais de caulino no concelho de 

Peniche – Direção-Geral de Energia e Geologia; ----------------------------------------------------------  

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

a armazém agrícola, junto à antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto 

Foz – João Guilherme & Filho, L.da; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Reconstrução de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua 

Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia – Luís Miguel Santos Pereira Silva;---------------------------  

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

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

 ------------------- 6) Construção de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, e muros de 

vedação, na Rua do Cataló, em Ferrel – Maria Margarida Antunes Duque Clemente; ---------------  

 ------------------- 7) Circulação e estacionamento de veículos na Rua de Malaca, em Peniche – 

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

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

Município de Peniche; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Estudo de Mercado imobiliário no concelho de Peniche, para participação da 

Câmara Municipal nas propostas de zonamento municipal de 2015 – Grandatlas - Construções, 

S.A.;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Parques de armazenamento de garrafas de gás, sitos no Casal da Vala – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 14) Ocupação de espaço público com uma tenda, junto à Avenida do Mar, em 
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Casais do Baleal – Shinning Glass, Unipessoal, L.da; -----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua Gomes Freire de Andrade 

com a Rua dos Bombeiros Voluntários, no cruzamento da Rua 1.º de Dezembro com a Rua 

Garrett e no cruzamento da Rua Joaquim António de Aguiar com a Rua Gomes Freire de 

Andrade, em Peniche – Freguesia de Peniche;-------------------- -----------------------------------------  

 ------------------- 16) Sinalização de trânsito na Travessa dos Proletários, em Peniche – Freguesia 

de Peniche;-------------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Reserva de lugares para cargas e descargas, no Casal dos Violas, em 

Peniche – Claire Andrews Hall; ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Colocação de sinalização de trânsito no entroncamento da Rua Gomes 

Freire de Andrade com a Rua dos Bombeiros Voluntários, no cruzamento da Rua 1.º de 

Dezembro com a Rua Garrett e no cruzamento da Rua Joaquim António de Aguiar com a Rua 

Gomes Freire de Andrade, em Peniche, por administração direta – Freguesia de Peniche;---------- 

 ------------------- 19) Colocação de sinalização de trânsito na Travessa dos Proletários, em 

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

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

sinalização rodoviária, no Casal dos Violas, em Peniche, por administração direta – 

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

 ------------------- 21) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do 

Cemitério Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.; ---------  

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

 ------------------- 22) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Adesão do Município de Peniche ao Programa Zero Desperdício – Pelouro 

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

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

 ------------------- 24) Parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços na área de 

desporto-natação, na modalidade de avença – Departamento Administrativo e Financeiro;--------- 

 ------------------- 25) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de 

combustíveis rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro;-------------------------------  

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

 ------------------- 26) Licenciamento do evento desportivo, denominado Moche Rip Curl Pro 

Peniche 2015, com isenção de taxas – Oceanptevents, S.A. ----------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e vinte e cinco minutos, 

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

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

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

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, os senhores José Ribeiro 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição do público e na apreciação e 

votação dos pontos um a treze da ordem do dia e David Gonçalves, Técnico Superior de 

Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística durante a apreciação e votação do 

ponto oito da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

As atas n.os 41, 42, 43, 44 e 45/2015, das reuniões realizadas nos dias 21 e 28 de setembro de 
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2015 e 5, 9 e 12 de outubro, voltarão a ser apreciadas na próxima reunião ordinária da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Madalena Costa queixou-se do telhado de casa que estava degradado e a cair. Questionou para 

quando uma intervenção, tal como havia sido efetuado na moradia geminada com a sua. A 

senhora Vereadora Clara Abrantes informou que estava programada uma intervenção para aquela 

casa, tal como havia sido efetuada na outra, e uma vez que se tratam de casas geminadas faria 

todo o sentido. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o tempo que levaria a 

intervenção dependeria do estado do tempo, mas que nunca demoraria menos de dois meses. Deu 

conta de que a intervenção na casa ao lado estava praticamente concluída, ao nível do telhado, e 

que assim que estivesse concluída avançariam para a outra. ---------------------------------------------  

- Américo Rapaz questionou o porquê de, até à data, não ter havido qualquer resposta 

relativamente ao processo n.º R60/2014 de António José Ferreira Correia, que representa, sobre a 

viabilidade de construção de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada 

Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia. Referiu a possibilidade de haver alguma questão 

pessoal ou politica, que diz não entender, para tal facto. O senhor Presidente da Câmara 

esclareceu que as considerações efetuadas pelo representante do senhor António José Correia 

não têm qualquer tipo de fundamento e que são completamente despropositadas, dizendo que 

não admitia que tais considerações fossem efetuadas daquela forma. Dirigindo a palavra para o 

senhor José António Ferreira Correia, relembrou-lhe as dificuldades relativamente às questões 

associadas à relação de conflito histórico com a empresa Estradas de Portugal. Disse que, apesar 

dos constrangimentos, o processo não estagnou e que havia sido feito um levantamento daquilo 

que é considerado como espaço público, uma vez que a faixa de terreno a que se referem é muito 

extensa, para que se possa vir a intervir de igual forma, em toda a zona, que não tenham em 

conta exclusivamente a situação apresentada, mas, também, situações que possam surgir, 

futuramente. Referiu que a Comissão Municipal de Trânsito, também se tinha pronunciado em 

relação ao assunto, na medida em que haviam questões de segurança agregadas a esta pretensão 

e que, não sendo um terreno exclusivo do requerente, tem algumas implicações. Deu conta de 

que o assunto iria ser apreciado naquele dia na reunião de câmara, com objetivo de definir qual o 

melhor caminho a tomar. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que, de acordo com a 

deliberação que a Câmara Municipal havia tomado, a Comissão Municipal de Trânsito agendou 

o assunto e reuniu no dia 6 de outubro de 2015, tendo como principal objetivo aconselhar e 

chamar a atenção da Câmara Municipal, para as questões relacionadas com o estacionamento, 

organização do tráfego, etc. O senhor Vereador Filipe Sales esclareceu as duas dimensões, que 

julga fazerem parte deste processo. Por um lado, o interesse de todos em ter combustíveis a 

preços mais baixos, uma vez que, teoricamente, esta pretensão, sendo viabilizada, irá baixar os 

preços dos combustíveis, por outro lado, a questão fundamental, que é a não obtenção de 

resposta positiva ou negativa, à intenção de investimento que o senhor António José ferreira 

Correia apresentou em 27 de janeiro de 2014. Manifestou o seu desagrado pelo facto de se estar 

constantemente a protelar o assunto. Disse que o Partido Social Democrata se encontrava em 

condições de se pronunciar politicamente sobre o assunto, tal como já havia dito em reuniões 

anteriores, em que o assunto foi apreciado. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse ser um 

assunto que tem merecido muita discussão, mas que julgava estarem em condições de tomar 

algumas decisões em relação ao assunto. Disse não estarem em condições de tomar uma decisão 

política final, uma vez que o processo necessita de uma avaliação do ponto de vista técnico. 

Disse reconhecer não ser sensato que um processo que deu entrada na Câmara Municipal em 

janeiro de 2014 e que a questão que se pode colocar prende-se com um parecer da Comissão 
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Municipal de Trânsito, não tenha uma decisão tomada relativamente à sua viabilidade. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara chamou à atenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves para o 

facto de qualquer decisão política ter de ter em conta as questões de segurança. ---------------------  

- Maria das Dores deu conta da pesquisa que efetuou relativamente à escritura da sua casa, sita 

na Rua do Norte, na Consolação, dizendo que, segundo esta, era proprietária de um espaço, para 

além do imóvel, onde atualmente tem um logradouro. Solicitou que lhe fosse dado mais tempo 

para continuar a sua pesquisa e para que pudesse comprovar a propriedade do espaço em 

questão, uma vez que havia sido notificada para que procedesse à sua desocupação. O senhor 

Presidente da Câmara deu conta das denúncias efetuadas relativamente ao assunto e da pressão 

exercida sobre a Câmara, no sentido de se desocupar aquele espaço. Disse que, segundo 

informação dos serviços, relativamente às questões da propriedade, a requerente não era a 

proprietária do logradouro em questão. Esclareceu que o assunto apresentado, não tendo sido 

agendado, não permitia a sua apreciação, dizendo que o assunto seria agendado para a próxima 

reunião, para apreciação, tendo em conta os elementos existentes ou que surjam entretanto. -------  

- Fábio Glória contestou a forma como foi elaborado o Regulamento de Atribuição dos Abrigos 

dos Pescadores da Ilha da Berlenga, dizendo que o mesmo deveria ser alterado e confessou a 

ocupação abusiva de um dos abrigos. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara 

Municipal executa os regulamentos e que a confissão feita pelo senhor Fábio Glória configura 

uma atitude de desrespeito por todas as pessoas, nos seus cargos, Presidente, Vereadores e 

Membros da Assembleia Municipal. Sugeriu que ponderasse bem a decisão que tomou. Disse 

que os regulamentos não são imutáveis, no entanto, para que haja alguma alteração ao 

regulamento tem que haver, por parte das forças politicas, um entendimento nesse sentido, face à 

situação existente. Relativamente às questões colocadas pelo senhor Fábio Glória, disse que 

seriam registadas e partilhadas com a Assembleia Municipal. Disse ter entendido como um 

contributo para alteração do regulamento. O senhor Vereador Ângelo Marques reiterou o que o 

senhor Presidente da Câmara havia dito, relativamente à posição de utilização abusiva de um 

abrigo, por pate do senhor Fábio Glória. Referiu, novamente, a questão das ponderações que 

estão presentes no Regulamento, uma vez que já havia chamado à atenção para esta questão, nas 

várias apreciações feitas à proposta de regulamento. Esclareceu que uma alteração da ponderação 

pode fazer um regulamento ganhar uma qualidade e uma justiça superiores. --------------------------  

- Odete reclamou o facto de existirem muitas ervas e com grandes dimensões, atrás da sua casa, 

sita na Rua João de Deus, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que 

uma parte do assunto era da competência da Câmara a sua resolução, no entanto, existia uma 

outra parte, privada, que seria o proprietário do terreno a resolver, sendo para isso notificado. A 

senhora Vereadora Cristina Leitão disse que a senhora Odete não era a primeira pessoa que ia a 

reunião de Câmara falar de terrenos que são privados, que se encontram em más condições de 

conservação, em que o Município tem de se substituir para que as condições de higiene e 

segurança sejam salvaguardadas. Relembrou que, na reunião de 5 de outubro, houve outra 

senhora que reclamou a limpeza num terreno junto à sua habitação. Disse que como eram várias 

as situações apresentadas tinha ficado de se verificar o que se poderia fazer para sistematizar este 

processo e tornar mais rápida a resposta a estes problemas. ----------------------------------------------         

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Mapas dos trabalhadores em regime de contratos de emprego inserção/+, a termo resolutivo 

certo, avenças e PEPAL e relação das horas extraordinárias, referente ao mês de setembro de 

2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, referentes a 31 de outubro de 2015, lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato  
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INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Questionou, uma vez mais, para quando a decisão relativamente aos acessos às áreas de acesso 

limitado, no Campeonato Mundial de Surf. O senhor Presidente da Câmara disse que ainda não 

tinha conhecimento do número de acessos que iriam existir e que logo que tivesse essa 

informação iriam ser distribuídos de acordo com o número de acessos disponibilizados.   ---------   

 

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) Cedência de terreno para o domínio público – Marlene Elisabeth Fonvieille: ------------------  
Deliberação n.º 1432/2015: 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 15 de outubro 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 110,80 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2856, da freguesia de Ferrel e inscrito na 

Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo provisório 4209, para ser integrada 

no domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» (Doc.607 DPGU 68/15) ------  

 

2) Concessão de exploração de depósitos minerais de caulino no concelho de Peniche – 

Direção-Geral de Energia e Geologia: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1433/2015: A proposta de delimitação para a concessão de exploração de 

depósitos minerais de caulino no concelho de Peniche, foi retirada da ordem do dia. O senhor 

Presidente da Câmara deu indicação ao senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, para que se ouvisse o Município de Óbidos, a Junta de 

Freguesia de Serra d’El-Rei e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo sobre o processo. (NIPG 11/14) ---------------------------------------------------  

 

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

agrícola, junto à antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – 

João Guilherme & Filho, L.da: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1434/2015: 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 15 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Emitir parecer desfavorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, 

apresentado em nome de João Guilherme & Filhos, Lda., em 12 de março de 2015, sobre a 

viabilidade de construção de um edifício para apoio à atividade agrícola, a implantar no prédio 
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rústico denominado “Outeiro do Pedro”, no lugar de Alto Foz, freguesia de Atouguia da Baleia, 

pelos motivos e fundamentos constantes nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datados de 7 e 12 de outubro de 2015, podendo apresentar novo pedido 

que venha dar cumprimento aos pareceres supracitados.» (Doc.608 DPGU R163/15) -------------  

 

4) Reconstrução de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sito na Rua Casal da Cruz, 

em Atouguia da Baleia – Luís Miguel Santos Pereira Silva: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 1435/2015: 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 15 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura 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), relativo ao pedido de 

licenciamento para reconstrução de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua Casal da 

Cruz, n.º 21, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Luís Miguel Santos Pereira Silva, 

no dia 20 de setembro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 13 de outubro de 2015.» (Doc.609 DPGU 79/15) ------------------  

 

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

Maria da Piedade, nos Casais de São Bernardino – David John Sutton: ----------------------------  
Deliberação n.º 1436/2015: 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 15 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura 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), relativo ao pedido de 

licenciamento para construção de armazém destinado a arrecadação agrícola e muros de 

vedação, para o prédio sito na Rua Maria da Piedade, em Casais de S. Bernardino, apresentado 

em nome de David John Sutton, no dia 5 de maio de 2015, nas condições do parecer da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 14 de outubro de 2015.» (Doc.610 

DPGU 54/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Construção de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, e muros de vedação, na Rua 

do Cataló, em Ferrel – Maria Margarida Antunes Duque Clemente: --------------------------------  
Deliberação n.º 1437/2015: 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 15 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

«Aprovar e deferir o pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), no dia 5 de 

outubro de 2015, em nome de Maria Margarida Antunes Duque Clemente, para conclusão da 

obra relativa à construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na 

Rua do Cataló, em Ferrel, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 12 de outubro de 2015.» (Doc.611 DPGU 597/07) 

 

7) Circulação e estacionamento de veículos na Rua de Malaca, em Peniche – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1438/2015: Deliberado solicitar parecer à Junta de Freguesia de Peniche sobre o 

estudo de circulação e estacionamento de veículos na Rua de Malaca, em Peniche, elaborado 
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pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e oportunamente avaliar o interesse em ouvir 

a Comissão Municipal de Trânsito. ---------------------------------------------------------------------------  

 

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

Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1439/2015: Deliberado solicitar parecer à Junta de Freguesia de Peniche sobre o 

estudo de proteção do topo da arriba junto à Ponta do Trovão, em Peniche, a quem deve ser 

remetida cópia de todo o processo. ---------------------------------------------------------------------------   

O senhor Vereador Filipe Sales relembrou que o assunto já havia sido falado algumas vezes e a 

oportunidade que tiveram de se deslocarem ao local, com a presença do executivo da Junta de 

Freguesia, que oportunamente se pronunciou sobre o assunto e sobre as soluções apresentadas. 

Disse que, na altura, o topógrafo havia marcado a delimitação proposta, tendo sido falado qual a 

alternativa ou melhoramentos a fazer-se por forma a que a solução encontrada não fosse tão 

evasiva. Relativamente à questão da alternativa de estacionamento, disse que o Partido Social 

Democrata já se tinha pronunciado, e que eram liminarmente contra a passagem de carros para 

aquela zona e contra uma solução que não passasse por vedar, aquela zona, ao acesso automóvel. 

Disse serem sensíveis à questão das pessoas terem que estacionar os automóveis, e por isso 

terem de arranjar uma solução transitória., tal como já haviam dito no dia 13 de julho em reunião 

de câmara. Referiu, uma vez mais, os diferentes conceitos do que é que são imediações. 

Relembrou também a sugestão que tivera feito, nesse mesmo dia, relativamente à abordagem, 

numa ótica de cortesia para com o proprietário do terreno existente junto à arriba, questionando o 

senhor Presidente se isso foi feito. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse julgar que o 

interesse geológico da Ponta do Trovão seria unanime para todos os membros da Câmara. 

Referiu o facto do geomunomento de interesse mundial não estava em risco nestes últimos dias, 

mas sim há largas dezenas de anos. Disse que, aquando da deslocação ao local havia ficado claro 

o que é que cada um dos membros da Câmara pensava e disse sobre o assunto. Disse julgar que 

não estavam todos de acordo em relação às medidas fundamentalistas relativamente à solução 

que tem sido preconizada, dos equilíbrios, respeitando um aspeto essencial, que é a segurança de 

pessoas e bens. Disse que, encontrar uma solução de equilíbrio para aquele espaço seria dar um 

passo fortíssimo, uma vez que não existe nem nunca existiu nenhuma solução de equilíbrio para 

o espaço em questão. Relembrou todo um histórico de pareceres, que disse convir que se tenham 

presentes. Disse ser possível encontrar uma solução, relativamente à questão de estacionamento, 

desde que exista vontade politica para o efeito. O senhor Presidente da Câmara chamou à 

atenção para a realidade, dizendo que foi com este executivo que se concretizou a questão da 

declaração de interesse municipal e geológico. Disse ter vindo a ser feito um trabalho que nunca 

havia sido feito no passado, com essa preocupação. Disse orgulhar-se de ter levado este caminho, 

no sentido de encontrar uma solução que fosse delimitadora, de contenção e como forma gradual 

de se poder encontrar uma solução para aquele espaço. Sugeriu que fosse colocada a votação, a 

delimitação do espaço. O senhor Vereador Filipe Sales chamou à atenção do senhor Vice-

Presidente da Câmara para o facto da terminologia utilizada não ser a mais adequada, quando se 

referiu à palavra fundamentalista. Recordou que a consagração da Ponta do Trovão enquanto 

geomonumento não tem décadas. Disse que votariam politicamente com base na reflexão que 

tiveram e que não valia a pena estar a protelar mais esta discussão. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão disse que não iria fazer considerações sobre a questão fundamentalista, uma vez 

que já havia sido feito pelo senhor Vereador Filipe Sales. Disse que eram realistas e que têm sido 

muito coerentes na sua posição relativamente à preservação de todas as arribas, na medida em 

que consideram que não se deve circular nem estacionar automóveis nas arribas e que tudo farão 

para que este objetivo seja uma realidade no Concelho. Disse que desde 2010 até agora, lhe 

parece muito tempo para maturar as ideias relacionadas com a questão da delimitação do espaço, 
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fazendo a apresentação de um breve histórico, sobre o assunto. Reiterou a ideia de que a melhor 

opção é, que não haja estacionamento naquele espaço. Referiu que nunca foi feito o que a 

Associação Arméria propôs, por diversas vezes, que era a adoção de medidas preventivas até à 

solução final. Solicitou que se seguisse a proposta do senhor Presidente da Câmara, de colocar a 

votação a questão da delimitação do espaço na arriba da Ponta do Trovão, para que o processo 

possa prosseguir sem que se protele mais esta situação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

disse que se havia intenção de pedir parecer à junta de Freguesia, este teria que ser solicitado 

antes da decisão. O senhor Vereador Filipe Sales disse que não estariam condicionados, na 

tomada de posição, pelos pareceres das outras entidades e que tinha ideia de que a Junta de 

freguesia já se tinha pronunciado por escrito, sobre o assunto. O senhor Presidente da Câmara 

confirmou que a Junta de Freguesia já se havia pronunciado, mas que existia um elemento 

adicional, que era a posição formal, assumida pela Associação Arméria. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão manifestou a sua surpresa pela posição do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Peniche, relativamente a este assunto, quando no dia 11 de outubro, numa iniciativa 

pública, onde ambos estiveram presentes, ele lhe disse que era contra a circulação e a utilização 

das arribas por automóveis. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que também não eram 

condicionados pelas outras instituições, na sua tomada de posição, que eram livres de tomar as 

suas decisões, no entanto, respeitavam os pareceres emitidos pelos outros órgãos institucionais. --    

 

9) Estudo de Mercado imobiliário no concelho de Peniche, para participação da Câmara 

Municipal nas propostas de zonamento municipal de 2015 – Grandatlas - Construções, S.A.: --  
Deliberação n.º 1440/2015: Deliberado concordar com a informação elaborada pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, em 16 de outubro de 2015, relativa ao Estudo de Mercado 

imobiliário no concelho de Peniche, para participação da Câmara Municipal nas propostas de 

zonamento municipal de 2015. --------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Parques de armazenamento de garrafas de gás, sitos no Casal da Vala – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1441/2015: Deliberado elaborar e enviar uma exposição à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, manifestando a intenção de 

desafetação da REN e da Rede Natura o espaço onde se encontram instalados os parques de 

armazenamento de garrafas de gás, sitos no Casal da Vala. ----------------------------------------------  

 

INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS: 

 

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

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

Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1442/2015: 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, apresentada verbalmente, para emissão de parecer favorável ao 

pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de abastecimento de 

combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia, apresentado por 

António José Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira, desde que sejam salvaguardadas 

as questões de trânsito, nos termos da Comissão Municipal de Trânsito, não devendo o terreno 

situado a nascente ser utilizado. (DPGU R60/14) ----------------------------------------------------------   

 

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

n.º 114, em Porto de Lobos – Distripeniche, Supermercados, L.da: ------------------------------------  
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Deliberação n.º 1443/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Emitir parecer favorável em termos de localização, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 

12.º da Portaria n.º 54/2015 de 27 de fevereiro, sobre a viabilidade de construção de um posto 

de abastecimento de combustíveis, sito na E.N.114 (km 7,6), em Porto de Lobos, apresentado em 

nome de Distripeniche – Supermercados, Lda., desde que sejam respeitadas as condições do n.º 

9 do artigo 17.º do Plano Diretor Municipal de Peniche, conforme informação da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 2015/10/14.» (Doc.612 NIPG 14664/15)  

 

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

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

e Automóveis, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1444/2015: O pedido de alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua 

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

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

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

14) Ocupação de espaço público com uma tenda, junto à Avenida do Mar, em Casais do 

Baleal – Shinning Glass, Unipessoal, L.da: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1445/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de outubro 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 empresa Shinning Glass, Unipessoal, L.da, por requerimento, 

datado de 13 de outubro de 2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 14 de outubro de 2015, proponho que se autorize a 

emissão de uma licença para ocupação da via pública, com a instalação de um quiosque/atrelado 

(tipo Sagres), com 42m2, para apoio ao estabelecimento “Baleal Cocktail”, nos termos do Art.º 

84.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, nos dias 23 e 24 de 

outubro de 2015.» -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.613 NIPG 15538/15) -----------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

15) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua Gomes Freire de Andrade com a Rua 

dos Bombeiros Voluntários, no cruzamento da Rua 1.º de Dezembro com a Rua Garrett e no 

cruzamento da Rua Joaquim António de Aguiar com a Rua Gomes Freire de Andrade, em 

Peniche – Freguesia de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1446/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 15 de outubro de 2015, 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 24º do Regulamento de 

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

sua atual redação, no entroncamento da Rua Gomes Freire de Andrade com a Rua dos 

Bombeiros Voluntários, no cruzamento da Rua 1.º de Dezembro com a Rua Garrett e no 
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cruzamento da Rua Joaquim António de Aguiar com a Rua Gomes Freire de Andrade. 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 Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.614 NIPG 15626/15) 

 

16) Sinalização de trânsito na Travessa dos Proletários, em Peniche – Freguesia de Peniche: -  
Deliberação n.º 1447/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 15 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 24º e 34.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 Rua dos Proletários. 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 Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.615 NIPG 15624/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

17) Reserva de lugares para cargas e descargas, no Casal dos Violas, em Peniche – Claire 

Andrews Hall: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1448/2015: A proposta de marcação de lugar para cargas e descargas e 

colocação da respetiva sinalização rodoviária, no Casal dos Violas, em Peniche, apresentada pela 

senhora Claire Andrews Hall, foi retirada da ordem do dia. ----------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

18) Colocação de sinalização de trânsito no entroncamento da Rua Gomes Freire de Andrade 

com a Rua dos Bombeiros Voluntários, no cruzamento da Rua 1.º de Dezembro com a Rua 

Garrett e no cruzamento da Rua Joaquim António de Aguiar com a Rua Gomes Freire de 

Andrade, em Peniche, por administração direta – Freguesia de Peniche: ---------------------------  
Deliberação n.º 1449/2015: 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, datada de 15 de outubro de 2015, para que os serviços municipais realizem por 

administração direta as obras necessárias para a colocação de sinalização de trânsito no 

entroncamento da Rua Gomes Freire de Andrade com a Rua dos Bombeiros Voluntários, no 

cruzamento da Rua 1.º de Dezembro com a Rua Garrett e no cruzamento da Rua Joaquim 

António de Aguiar com a Rua Gomes Freire de Andrade, em Peniche, para execução da 

deliberação n.º 1446/2015, tomada na presente reunião. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não 

esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 15626/15) ------------------------  

 

19) Colocação de sinalização de trânsito na Travessa dos Proletários, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1450/2015: 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, datada de 15 de outubro de 2015, para que os serviços municipais realizem por 

administração direta as obras necessárias para a colocação de sinalização de trânsito na Travessa 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.10.2015 * Livro 106 * Fl.698 

 

dos Proletários, em Peniche, para execução da deliberação n.º 1447/2015, tomada na presente 

reunião. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação 

deste assunto. (NIPG 15624/15) ------------------------------------------------------------------------------  

 

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

rodoviária, no Casal dos Violas, em Peniche, por administração direta – Departamento de 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1451/2015: Na sequência da deliberação n.º 1448/2015, a proposta de marcação 

de lugar para cargas e descargas e colocação da respetiva sinalização rodoviária, no Casal dos 

Violas, em Peniche, por administração direta, foi retirada da ordem do dia. ---------------------------  

 

21) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do Cemitério 

Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.: -------------------  
Deliberação n.º 1452/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 15 de outubro de 2015, 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 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de agosto, 

anexa-se auto de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução prestada. Parece de 

liberar a caução prestada, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 3.º, do Decreto-Lei 

190/2012 conforme auto de vistoria.» -----------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.616 NIPG 15615/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

22) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1453/2015: O senhor Presidente da Câmara informou que não houve evolução 

do processo do Portugal 2020. --------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Adesão do Município de Peniche ao Programa Zero Desperdício – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1454/2015: A proposta de adesão do Município de Peniche ao Programa Zero 

Desperdício, apresentada pelo Pelouro da Solidariedade Social, foi retirada da ordem do dia. 

(NIPG 15650/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

24) Parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços na área de desporto-natação, na 

modalidade de avença – Departamento Administrativo e Financeiro: -------------------------------  
Deliberação n.º 1455/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de outubro 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 emitir parecer prévio vinculativo favorável 

para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo 

âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, independentemente da 

natureza e da contraparte, designadamente no que respeita a contratos de aquisição de serviços 

cujo objeto seja a prestação de serviços na modalidade de tarefa ou avença, conforme previsto 

no n.º 5 conjugado com o n.º 12 ambos do artigo 75.º da lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

Lei do Orçamento do Estado para 2015. 
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Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 90/2015 da 

DDAF. 

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio favorável para a contratação do 

serviço na área de desporto-natação para ministrar as aulas de natação e desenvolver 

atividades enquadradas no plano de atividades anual das Piscinas Municipais, na modalidade 

de avença, a partir do dia 20 de outubro de 2015.» (Doc.617 NIPG 15220/15) ----------------------  

 

25) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de combustíveis 

rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1456/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que: 

- Em 13 de dezembro de 2012 a Comunidade Intermunicipal do Oeste celebrou vários contratos 

no âmbito do acordo quadro n.º 1/2012 CC-OESTE para fornecimento de combustíveis 

rodoviários.  

- O acordo quadro celebrado destina-se às entidades que integram a CC- OESTECIM e o artigo 

5.º do regulamento n.º 294/2011, publicado na 2.ª série do Diário de República de 11 de maio de 

2011 – Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras da OESTECIM – 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, define que o Município de Peniche está abrangido na CC- 

OESTECIM. 

- A consulta será efetuada a todas as empresas que assinaram contrato. 

- O Município de Peniche em 2014 adquiriu combustíveis através do acordo quadro referido, e 

não foram registados constrangimentos. 

Proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do seguinte: 

1. Autorizar o lançamento do procedimento de formação de contrato para a aquisição de 

combustíveis, para os anos 2015/2016, ao abrigo e nos termos do procedimento previsto no 

artigo 259.º do CCP e do acordo quadro n.º 1/2012 CC-OESTE. 

2. Autorizar a realização da despesa resultante da contração com a empresa fornecedora do 

combustível, pelas seguintes classificações: 

2.1 Económica: 02 01 02 01 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – 

combustíveis e lubrificantes – gasolina, valor estimado para o ano de 2016: 14 000,00 € 

(valor sem IVA) será cabimentado no Orçamento Municipal para 2016. 

2.2 Económica: 02 01 02 02 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – 

combustíveis e lubrificantes – gasóleo – valor estimado para o ano de 2015: 50.000,00 € 

(valor sem IVA), dotação disponível no Plano: 2015/A/2 – administração geral – 

aquisição de bens: 107 939,74€, e valor estimado para o ano de 2016: 269.000,00 (valor 

sem IVA), será cabimentado no Orçamento Municipal para o ano 2016.  

A assunção do compromisso plurianual foi autorizada pela Assembleia Municipal na sua 

sessão ordinária de novembro de 2014. 

3. Aprovar o convite e o caderno de encargos, em anexo. 

4. Designar como Júri: 

Vice-Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, que presidirá, Eng.º Nuno Manuel 

Malheiros Cativo, Diretor de Departamento, que substituirá o Presidente nas suas faltas 

e impedimentos e Dr.ª Josselène Nunes e como membros suplentes Salomé Vala e Beatriz 

Mata. 

5. Delegar no Júri as seguintes competências: 

5.1 Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; 
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5.2 Propor retificações às peças do procedimento; 

5.3 Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões.» (Doc.618 NIPG 15602/15)----- 

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

26) Licenciamento do evento desportivo, denominado Moche Rip Curl Pro Peniche 2015, com 

isenção de taxas – Oceanptevents, S.A.: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1457/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de outubro 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 Oceanptevents, S.A., por requerimento, datado de 13 de outubro de 

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

Municipais, datada de 13 de outubro 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), 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 montagem das infraestruturas de 

apoio ao evento desportivo, a realizar nas praias deste concelho, nos próximos dias de 20 a 31 de 

outubro de 2015, e uma licença para ocupação com pontos de venda de restauração e bebidas de 

caracter não sedentário, nos termos do artigo 84.º do Regulamento de publicidade e Ocupação do 

Espaço Público. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de uma ação com 

manifesto interesse municipal, proponho, 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 

solicitado licenciamento.» (Doc.619 NIPG 15538/15) -----------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1458/2015: 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 treze horas e quarenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

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

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

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, 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 9 de novembro, 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. ----------------------------------------  
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