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ATA N.º 56/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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) Legalização de alterações efetuadas no decurso da obra de construção de um 

condomínio habitacional, sito no Caminho da Nora, em Peniche – Raúl Martins; --------------------  

 ------------------- 2) Construção de um telheiro, no logradouro de um prédio urbano, sito na Rua 

São Bernardino de Sena, em São Bernardino – José António Gomes Cecílio; ------------------------  

 ------------------- 3) Parecer sobre a utilização de parcela de terreno para construção de edifício 

destinado a maternidade de bivalves, na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche - Docapesca - 

Portos e Lotas, S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação 

unifamiliar, garagem e casa de forno, sitos na Rua El Rei D. Dinis, em Geraldes – Fernando 

Guerra Ferreira; ------------------ -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Cedência de terreno para o domínio público – Ecosurfresort, L.da;---------------  

 ------------------- 6) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito na Rua General 

Humberto Delgado, em Peniche – António José Patrício Borges Pedreira;---------- ------------------  

 ------------------- 7) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Beco de São José, 

Bairro de Santa Ana, em Peniche – António Manuel Rodrigues de Morais;------------ ---------------  

 ------------------- 8) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Caminho da Lapa do 

Urso (gaveto das ruas de São Marcos e Sacadura Cabral), em Peniche – Município de Peniche; --  

 ------------------- 9) Relatório de avaliação imobiliária de um lote de terreno municipal, sito na 

Rua do Forte da Luz, em Peniche – Município de Peniche; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de divulgação, 

no âmbito da Mostra Gastronómica, na zona da Praça Professor António Alves Seara, no Largo 

do Município e na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Escola Superior de Turismo e 

Tecnologias do Mar; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, 

em Peniche – ESIP – European Seafood Investiments Portugal, S.A.;--------------- ------------------  

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

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

combustíveis rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro;-------------------------------  
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 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Reserva de coval no Cemitério Municipal; -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 16) Acordo de execução da obra de drenagem de águas pluviais na Rua de Santo 

António, junto à igreja, no lugar de Bôlhos, no âmbito do contrato interadministrativo de 

delegação de competências – Freguesia de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Transmissão de licença de táxi – Joaquim Ferreira Rocha e esposa;-----------   

 ------------------- 18) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada 

VI Passeio de Bicicletas de Pais Natal, com isenção de taxas – Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e 

Intervenção Social;--------------- ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Comparticipação para transporte escolar – Carla Patrícia Leal Figueiredo 

Nunes;----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação 

pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2015/2016 – Sporting 

Clube da Estrada;------------- ----------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------- 22) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação 

pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2015/2016 – 

Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento do serviço de 

refeições escolares, no ano letivo 2015/2016 – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

Reinaldense;------------ -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Subsídio extraordinário referente à colaboração em evento organizado pelo 

Município, em julho de 2015 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; -------  

 ------------------- 25) Apoio para a aplicação de um novo piso no pavilhão – Atlético Clube de 

Geraldes;-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Apoio para a aplicação de piso sintético e instalação de cadeiras rebatíveis – 

Sporting Clube da Estrada; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Apoio para a remodelação das casas de banho do edifício-sede da 

coletividade – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -------------------------------  

 ------------------- 28) Apoio à realização do 18.º Pai Natal Motard, no âmbito da iniciativa 

municipal designada por Natal Penicheiro – Associação de Motociclismo de Peniche. -------------  

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

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

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete 

de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

respetivamente, durante toda a reunião, o senhor Pedro Ferreira, Assistente Técnico, durante o 

período de audição do público, de antes da ordem do dia e durante a apreciação e votação dos 

pontos um a cinco da ordem do dia, o senhor José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição do público, de antes da ordem 

do dia e durante a apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, e Etelvina Alves, 
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Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a 

apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia. ------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

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

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

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

- João Neves descreveu a Fortaleza de Peniche como um valioso património, do ponto de vista 

histórico, politico, cultural e turístico. Disse que o espaço em questão merecia, de todos, um 

empenhamento para a sua valorização. Manifestou a sua preocupação por não estar refletida, nas 

Grandes Opções do Plano, designadamente nos investimentos e nas ações prioritárias para 

regeneração urbana, a importância do espaço em questão. Relativamente às questões 

relacionadas com o turismo, são apontadas uma série de prioridades para o desenvolvimento 

turístico, designadamente a promoção dos produtos de origem local, o campeonato do mundo de 

surf, a Berlenga como reserva da biosfera, o turismo náutico, etc. Julga ser estranho que do ponto 

de vista turístico não exista uma única palavra, relativamente à Fortaleza. Disse ter ficado 

surpreendido com os resultados que obteve ao recolher alguma informação relativamente ao 

número de visitantes da fortaleza, concluindo que a Fortaleza de Peniche é dos monumentos a 

nível nacional mais visitados. Disse que, na sua opinião, deveriam olhar para o espaço da 

Fortaleza com outros olhos, tendo em conta os valores apresentados. Referiu o facto de não 

existir nenhum folheto ou brochura sobre a história da Fortaleza, para que as pessoas ficassem 

com recordação daquilo que visitaram. Disse que nas Grandes Opções do Plano valorizaram 

muito o património natural em detrimento do edificado, o qual também deveria merecer alguma 

importância. Disse que com a sua intervenção pretendia sensibilizar, ainda mais a Câmara, 

relativamente àquele espaço. Referiu estar de acordo, nas Grandes Opções do Plano, com a parte 

da política cultural em que consideram a dinamização da Fortaleza de Peniche, enquanto centro 

cultural de excelência do concelho. Julga que, se se mantiverem apenas as atividades que já 

existem na Fortaleza, se fica muito aquém da importância cultural que o espaço possui, dizendo 

que se deveria transforma-lo num grande centro de cultura. Solicitou à Câmara intervenções 

parciais, ao nível de pintura e substituição de vidros partidos, nos blocos A e B da Fortaleza. 

Considerou ser muito pouco o que havia refletido nas Grandes Opções do Plano, relativamente 

ao Museu Municipal, dizendo que se deveria valorizar o museu, por forma a dar resposta ao 

número elevado de visitantes, que todos os anos passam por aquele espaço. Leu uma parte do 

que foi escrito pelo próprio, e publicado no jornal “A voz do mar”, relativamente ao 

enquadramento histórico, as questões pós 25 de abril e o sentimento da população de Peniche em 

relação aquele espaço. Sugeriu a atribuição do nome de Álvaro Cunhal a uma rua. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu que algumas das situações refletidas nas Grandes Opções do 

Plano têm a ver com aquilo que são os ajustamentos às disponibilidades existentes e não com o 

envolvimento da cultura. Deu conta de algumas intervenções, ações e atividades previstas para a 

Fortaleza de Peniche. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que as questões colocadas pelo 

senhor João Neves eram questões que também o preocupavam, uma vez que são espaços que o 

concelho dispõe e que não se encontram devidamente aproveitados. Disse julgar que estava na 

altura de ter uma intervenção mais ativa relativamente a esta questão. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão agradeceu a presença do senhor João Neves e manifestou o seu contentamento 

pelo munícipe ter lido as Grandes Opções do Plano, dizendo que era uma forma de melhorar a 

ação politica, em função dos desejos transmitidos pela população. Disse que este assunto era 

preocupante para todos, que sabia que o município, do ponto de vista financeiro, não tinha 
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capacidade para resolver o problema da fortaleza de Peniche, mas que tinha de ter capacidade de 

conseguir encontrar soluções. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de alguns 

aspetos positivos que estão refletidos nas Grandes Opções do Plano relativamente à cultura. 

Deixou claro que as intervenções não têm sido efetuadas unicamente nas muralhas. Deu conta da 

importância da Fortaleza de Peniche, quer no que toca à questão patrimonial quer no que toca à 

questão da memória. O senhor Presidente da Câmara disse que tudo será feito para preservar a 

Fortaleza de Peniche. Relativamente à atribuição do nome de Álvaro Cunhal a uma rua, disse 

que será efetuada quando houver uma rua com dignidade adequada. -----------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Ofício recebido a 19 de novembro de 2015, do Centro Hospitalar do Oeste, agradecendo o 

apoio concedido pelo Município para a realização do evento Dia mundial da Diabetes. (NIPG 

17487/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 1 e 2 de dezembro, participou no Encontro Nacional das Entidades Gestoras de Água e 

Saneamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 3 de dezembro, esteve presente na primeira reunião do Comité Nacional das Reservas 

da Biosfera da UNESCO. --------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 3 de dezembro participou no Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, onde foi feita a eleição dos senhores Presidente e Vice-Presidente da Comunidade. -----  

- No dia 3 de dezembro, reuniu-se com a Comissão Municipal de acompanhamento das questões 

da saúde, onde ficaram definidas algumas das iniciativas a desenvolver. ------------------------------  

- No dia 4 de dezembro, recebeu alunos de um mestrado da Universidade de Coimbra, associado 

às questões da geografia e do turismo. -----------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de dezembro, participou, a convite das rendilheiras, num almoço de natal. ---------------  

- No dia 4 de dezembro, recebeu a Federação do Triatlo de Portugal. ----------------------------------  

- No dia 4 de dezembro, participou numa reunião com a ESTM, Docapesca e o Biocant.-----------  

- No dia 4 de dezembro, reuniu-se com a Comissão de Festas de Ferrel, no sentido de dar 

sequência às deliberações tomadas pela Câmara e Assembleia Municipal. ----------------------------  

- No dia 5 de dezembro, participou no jantar/festa da secção de basket do Clube Stella Maris, 

felicitando a secção pelos resultados que têm tido, iniciativa e mobilização que tem. ---------------  

- No dia 6 de dezembro, 113.º Aniversário da Sociedade Filarmónica União 1.º de dezembro de 

1902 de Atouguia da Baleia, felicitando-os por isso. ------------------------------------------------------  

- No dia 6 de dezembro, participou em mais uma etapa do circuito do PPSC e na entrega de 

prémios, felicitando-os. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 30 de novembro a 7 de 

dezembro do corrente ano: -------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.12.2015 * Livro 106 * Fl.819 

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

reuniões: - Apresentou um voto de pesar pelo falecimento de um funcionário da Câmara, 

António José Piedade de Almeida.   

- Na Oficina sobre Renda de Bilros de Peniche destinada aos formandos da Delegação de 

Lisboa do Modatex (Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e 

Lanifícios). Esta Oficina encerra um Ciclo que percorreu as várias delegações do país e 

envolveu cerca de 220 formandos e técnicos. Após a sua concretização, espera-se a 

apresentação de várias propostas de coordenados com integração da Renda de Peniche cuja 

seleção terá lugar no dia 28 de janeiro. O balanço destas ações de sensibilização é muito 

positivo, quer pelo acentuado número de participantes, quer pela possibilidade de aumento do 

espólio desta autarquia na área das novas aplicações de moda com Renda de Bilros. 

- Na reunião com o Professores Fernando Carradas e Carla Lobo da Escola Superior de Arte e 

Design do Instituto Politécnico de Leiria sobre o protocolo em vigor com a autarquia na área da 

aplicação das Rendas de Bilros de Peniche em criações de design de produto. Esta reunião 

versou igualmente sobre aspetos relacionados com a possibilidade de concretização das 

propostas apresentadas, este ano, por alguns alunos desta Escola nas áreas de merchandising e 

arte urbana; 

- No almoço de Natal com as Rendilheiras que frequentam regularmente a Escola Municipal de 

Rendas de Bilros. Nesta iniciativa foi realizada uma singela Homenagem das Rendilheiras de 

Peniche ao Presidente de Novedrate, Maurizio Barni; 

O Presidente e o Vice-presidente da Câmara Municipal de Peniche, António José Correia e 

Jorge Amador, respetivamente, marcaram presença nesta homenagem. 

Até sempre Maurizio Barni! 

- Na visita às obras municipais no concelho de Peniche. Dar conta das obras municipais em 

curso: 

- Pintura das vias de acesso às localidades de Casal da Vala e Lugar da Estrada; 

- Pintura das vias entre Casal Moinho e Consolação; 

- Pitura do Bairro Valverde; 

- Arranjo de valeta sita nos Casais de Mestre Mendo; 

- Várias intervenções no Fórum Multiusos de Serra D’El Rei; 

- Estrada de acesso à UAG (Unidade Autónoma de Gás). 

- No Concerto evocativo do 113º Aniversário da Sociedade Filarmónica União 1 de Dezembro 

de Atouguia da Baleia; 

- Na representação da Câmara Municipal de Peniche nas cerimónias fúnebres do Presidente da 

Câmara Municipal de Novedrate, Maruzio Barni. Um voto de pesar pela partida deste amigo de 

Peniche, das rendilheiras e das suas Rendas de Bilros.» 

O senhor Vice-Presidente da Câmara entregou a seguinte declaração de voto: Maurizio Barni, 

Presidente da Câmara de Novedrate, Região de Lombardia, Itália, faleceu no passado dia 3 de 

dezembro. 

Maurizio Barni, de 59 anos de idade, foi um autarca que deu grande prioridade à afirmação 

internacional da Renda de Bilros, tendo apadrinhado a geminação com Peniche e Camariñas. 

Maurizio Barni era um apreciador de Peniche, das suas praias e beleza natural.  

Maurizio Barni foi um dos grandes responsáveis pela realização da Conferência Internacional 

sobre a Renda de Bilros na Expo Milão, no passado mês de setembro, denominada por 

“Alimentar o Futuro através da Tradição”.  

Reunida em sessão ordinária a 7 de dezembro de 2015, a Câmara Municipal de Peniche 

deliberou aprovar um sentido de voto de pesar pela perda deste Autarca. ----------------------------

   

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
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Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

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

- Associou-se aos votos de pesar e de felicitação, anteriormente proferidos. --------------------------  

- No dia 3 de dezembro, reuniu-se com a Comissão Municipal de acompanhamento das questões 

da saúde, onde foram tecidas um conjunto de diligências. ------------------------------------------------  

- No dia 5 de dezembro, esteve presente no primeiro encontro de voluntariado do concelho de 

Peniche, realizado no Auditório Municipal.-----------------------------------------------------------------   

- No dia 7 de dezembro, reuniu-se com o restante grupo de trabalho da mostra associativa. --------  

  

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se aos votos de pesar e de louvor anteriormente apresentados. ----------------------------  

- Disse que tinha ficado para apreciação na reunião de 7 de dezembro, o processo da Auto-Júlio e 

do restaurante Cabem Todos, no entanto, quando viu a ordem de trabalhos, estes não constavam. 

O senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, esclareceu que o processo da Auto-Júlio havia sido devidamente informado e 

encaminhado, uma vez que o parecer solicitado teve uma resposta afirmativa, no que concerne à 

existência de condições técnicas para a instalação do posto de combustível. O senhor Presidente 

da Câmara disse que o assunto seria presente à próxima reunião de câmara. Relativamente ao 

assunto do Restaurante Cabem Todos, o senhor Vice-Presidente da Câmara disse que os 

serviços tinham ficado de disponibilizar as respostas de todas as pessoas que haviam sido 

notificadas. O senhor Presidente da Câmara disse que o processo seria presente na próxima 

reunião de câmara.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

- Questionou relativamente ao ponto de situação do pedido de parecer à Doutora Fernanda Paula 

Oliveira, relativamente ao processo de João Guilherme & Filhos, Lda. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o processo seria presente à próxima reunião de câmara, uma vez que o 

parecer já havia chegado e vinha no sentido de corroborar com o parecer dos serviços. -------------  

- Questionou se os serviços já haviam elaborado o pedido à Reserva Ecológica Nacional, para 

que o espaço para os parques de gás ficasse fora da reserva. O senhor Presidente da Câmara 

disse ser importante verificar os antecedentes dos processos, que de alguma forma, na maioria 

das vezes, são os responsáveis por criar reservas. Deu conta de que o que existia naquele espaço, 

à data de elaboração do PDM, não é nada daquilo que lá existe atualmente, sendo a este facto 

que a CCDR se agarra. Renovou a solicitação aos serviços, de inventariação de espaços 

alternativos para instalação de parques de gás. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que 

segundo o parecer da doutora Fernanda Paula Oliveira, a Câmara pode desenvolver, junto da 

REN, um procedimento para legalizar a situação, admitindo que, no âmbito do desenvolvimento 

do PDM, considerou erradamente pela cartografia utilizada, que o espaço em questão, estava 

fora da REN. Uma vez que a Câmara já decidiu desenvolver esse procedimento, o senhor 

Vereador reiterou a sua questão, no sentido de saber se já foi desenvolvida alguma coisa, 

relativamente a essa decisão. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor arquiteto 

Ribeiro Gonçalves que, na próxima reunião de câmara fizesse o ponto de situação, relativamente 

às duas dimensões do problema, ali apresentadas. ---------------------------------------------------------  

- Perguntou se a proposta que o condomínio do estacionamento público subterrâneo, existente 

junto ao Pingo Doce ficou de fazer à Câmara, já foi feita. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse ainda aguardarem pela resposta, mas, uma vez ali colocada a questão, disse que iria, ele 

próprio, tomar a iniciativa de colocar a questão à representante do condomínio. ---------------------   

- Questionou relativamente à questão do protocolo entre o Município de Peniche e a APAP. O 

senhor Presidente da Câmara propôs que se agendasse o assunto para a reunião do dia 21 de 

dezembro de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

- Questionou se já foi encontrada solução, conjuntamente com a Caixa Agrícola, para a questão 
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do talude. O senhor Presidente da Câmara disse não ter concretizado a reunião com a 

administração da CCAM, no entanto, iria agendar com esta entidade, para que no dia 21 de 

dezembro de 2015, fosse presente a reunião de câmara a sua posição relativamente ao assunto. ---  

- Perguntou se havia mais algum desenvolvimento relativamente ao arrendamento do 

estabelecimento comercial, sito na Prageira. O senhor Presidente da Câmara disse que o 

assunto seria presente na reunião de câmara de 4 de janeiro de 2016, uma vez que o senhor 

Vereador Jorge Gonçalves não estaria presente na reunião de câmara de 21 de dezembro de 

2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

- Quis saber se havia sido agendada alguma reunião com os taxistas, para saber qual a opinião 

dos mesmos em relação à possibilidade de serem transferidos para o outro lado da rua, junto ao 

Jardim Público. O senhor Presidente da Câmara disse que iriam ter que preparar uma reunião, 

com objetivo de lhes dar conta de que a intervenção que ali será feita é uma intervenção de 

requalificação, de tornar o espaço mais atrativo e que eles lucraram com isso. Disse que teria de 

ser envolvida a Junta de Freguesia de Peniche, tendo em conta que será reduzido o número de 

estacionamentos pagos e não pagos. Julga ser importante fazer-se um planeamento dessas 

intervenções, para haver respostas, na hora de reunir com os taxistas. Propôs que se agendasse 

para a reunião do dia 11 de janeiro de 2016, de carácter não público, a presença dos taxistas. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse julgar que este assunto tem de ser agarrado com método, para 

que não fossem inconsequentes. ------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se o trabalho relativo à alteração do traçado da Estrada Marginal Norte já foi 

iniciado ou eventualmente concluído e se estaria para breve a sua apresentação à Câmara. 

Questionou se a Câmara dispõe da análise feita pelo ICNF em 2004 e se a poderia disponibilizar 

para que a Câmara pudesse tomar conhecimento de como a situação estava há mais de 10 anos 

atrás. O senhor Presidente da Câmara recordou que foi desenvolvido um trabalho com várias 

colaborações e que existe informação atualizada relativamente ao assunto, estando em condições 

de se desenvolver a questão do traçado. Sugeriu que a DGPU agendasse com a APA uma reunião 

relativa à questão do traçado e que na reunião do dia 11 de janeiro de 2016 seja dada conta a 

questão do traçado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao antigo convento de São Bernardino, questionou se a reunião com o 

proprietário já foi efetuada, em que dia e quais as conclusões a que se chegou. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria ser solicitado à ESTAMO, o ponto de situação sobre o 

imóvel, no que toca às questões da transação, propriedade e do que pensam ali desenvolver. 

Considerou uma matéria de carácter político. O senhor Vereador Jorge Gonçalves julga que este 

tipo de assuntos não devem ser tratados por correio, mas sim, ser agendada uma reunião com a 

ESTAMO para o assunto ser discutido. ----------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações efetuadas e aos votos de pesar. ---------------------------------------------  

- Elogiou a Gala da Juventude, dando os parabéns a todos os envolvidos. -----------------------------  

- Agradeceu o facto de terem diligenciado rapidamente a reparação do telhado da antiga escola 

básica da Coimbrã. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou o facto de, a Rua das Romeiras, na Urbanização com o mesmo nome, na Coimbrã, 

continuar bloqueada, o que não faz sentido, uma vez que a rua já se encontra concluída. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse terem andado a verificar os problemas pendentes, nas várias 

urbanizações existentes. Marcou com o senhor Vereador Ângelo Marques uma visita à 

urbanização em causa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou que havia ficado por agendar um ponto na ordem de trabalhos, relativo ao modelo 

de gestão e de recolha de RSU no concelho de Peniche. Propôs que o ponto fosse discutido nas 

primeiras três semanas de janeiro. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que na última 
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reunião de câmara, haviam combinado agendar o assunto para o dia 4 de janeiro de 2016. ---------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos de felicitação e de pesar já formulados pelos restantes colegas. ------------   

- Manifestou a sua insatisfação pelo facto da pretensão de instalação de um posto de 

abastecimento de combustíveis ter vindo a ser protelado de reunião em reunião e não estar 

presente na reunião decorrente para apreciação. -----------------------------------------------------------  

- Alertou para duas situações concretas e persistentes, relativamente à iluminação pública, que 

colocam em causa a segurança e proteção de bens e pessoas, designadamente a escadaria que 

liga a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro à Rua Adelino Amaro da Costa e as imediações do campo 

de futebol da Fonte Boa, ambas em Peniche. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao 

senhor Vice-Presidente da Câmara que solicitasse ao Departamento de Energia e Ambiente que 

prepare uma informação muito simples e legível, em que o grande destaque será o número de 

contacto para o qual as pessoas devem ligar quando verifiquem estas situações de falta de 

iluminação pública, a qual será colocada na página principal do site do Município e facebook. 

Solicitou, ainda, que fosse elaborado um pequeno anúncio para se colocar no jornal “Voz do 

mar”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu novamente a insuficiente iluminação natalícia, alertando para o contributo inestimável 

que esta tem para com a dinamização do comércio tradicional. Manifestou a sua tristeza em 

constatar o estado paupérrimo em que as ruas de Peniche se encontram, no que concerne à 

iluminação de natal. Solicitou informação, relativamente aos custos da iluminação de natal que 

existe espalhada pelas ruas de Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta dos 

investimentos efetuados com a iluminação de natal nos últimos quatro anos, dizendo que tem de 

ser opção, até onde se quer investir. O senhor Vereador Filipe Sales disse achar bem que se 

tenha de optar, no entanto, considera que estas questões deveriam ser submetidas à consideração 

da Câmara Municipal, para que se possam pronunciar, relativamente ao assunto. Disse chocar-se 

com o facto de terem sido gastos doze mil euros com a realização da primeira Gala da Juventude 

e depois haver uma iluminação de natal tão pobre. O senhor Presidente da Câmara disse que o 

importante, é que não houve desinvestimento e que a ligação da iluminação de natal foi efetuada 

antecipadamente, relativamente aos anos anteriores. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

concordou com o facto da iluminação estar muito pobre, dizendo que valia a pena repensar esta 

questão. Propôs que se concentrasse no centro da cidade toda a iluminação, uma vez que tem 

mais comércio.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deixou claro qual a posição do PSD junto da Comissão Municipal de acompanhamento das 

questões da saúde, na reunião do dia 3 de dezembro de 2015, relativamente à rampa de acesso ao 

piso -1 do Centro de Saúde de Peniche. Disse ter sido estabelecido que, até 31 de dezembro de 

2015, o processo burocrático entre a ARSLVT e o Município de Peniche estaria tratado, caso 

contrário, a Câmara Municipal substituir-se-ia e encetaria o processo associado a toda aquela 

obra minimalista, por forma a estabelecer condições de acesso dignas a toda a população. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse não ter estado presente nessa reunião, mas chamou à 

atenção para o facto de ter havido uma reunião de trabalho com os responsáveis, em setembro, e 

que, nenhum dos prazos que ficaram estabelecidos pela entidade, foi cumprido. ---------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Lembrou, relativamente ao assunto da Ponta do Trovão, que seria importante agenda-lo antes 

do final do ano, por forma a decidir a limitação daquele espaço, uma vez que o parecer que 

aguardavam, por parte da Junta de Freguesia de Peniche, já havia chegado. O senhor Presidente 

da Câmara propôs que o assunto fosse agendado para a reunião de câmara do dia 21 de 

dezembro de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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- Solicitou o agendamento da reunião de trabalho que já haviam combinado agendar, 

relativamente aos quiosques no Concelho de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse 

que iria verificar qual a melhor data. -------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à proposta efetuada pelo PSD e PS, sobre a criação de benefícios na utilização 

das piscinas municipais pelos BVP, disse que gostaria de a ver agendada para discussão. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter reunido com o senhor comandante dos BVP 

relativamente ao assunto, deu conta de que a proposta foi preparada, sendo o número de 

voluntários abrangidos de 90. A proposta ficou de ser presente à reunião de câmara do dia 21 de 

dezembro de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

- Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que desse nota das conclusões da primeira reunião do 

fórum do turismo e que arranjasse uma solução para se poder discutir as matérias mais 

particulares, pensadas inicialmente para a Comissão Municipal do Turismo. O senhor Presidente 

da Câmara disse que, em janeiro, seria presente a reunião de câmara o ponto de situação do 

trabalho que foi efetuado com a ESTM e ACISCP, para que se tome um rumo relativamente ao 

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

- Questionou se existia alguma previsão para o relatório detalhado sobre a atividade dos serviços 

de veterinária, que foi solicitado na reunião de câmara do dia 23 de novembro de 2015, ser 

presente em reunião de câmara, uma vez que é uma informação importante para a questão do 

protocolo com a APAP. O senhor Presidente da Câmara disse que seria presente numa próxima 

reunião, no início do ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------------  

- Disse ter tido conhecimento que o estacionamento público coberto, existente na Praça António 

Alves Seara, em Peniche, se encontra sem limpeza regular, relembrando, uma vez mais, a falta 

de iluminação, do mesmo. O senhor Presidente da Câmara disse que seria enviado para todos 

os senhores vereadores as condições em que aquele imóvel foi aprovado, bem como as questões 

do estacionamento e que seria criada uma rotina para a limpeza do espaço em questão. ------------  

- Solicitou ao senhor Presidente da Câmara, uma vez que se encontra previsto nas Grandes 

Opções do Plano, a recuperação do cruzeiro manuelino da Coimbrã, uma metodologia e uma 

estratégia para resolver aquela situação, visto que se encontra cada vez mais degradado. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o cruzeiro manuelino estava devidamente previsto 

nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento e que assim que estivessem reunidas todas as 

condições as intervenções teriam início. ---------------------------------------------------------------------   

 

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) Legalização de alterações efetuadas no decurso da obra de construção de um condomínio 

habitacional, sito no Caminho da Nora, em Peniche – Raúl Martins: -------------------------------  
Deliberação n.º 1676/2015: 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 dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de 

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

 «Indeferir o pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas no decurso da 

licença n.º 103/09, para o prédio sito no Caminho da Nora, n.º 28, em Peniche, apresentado em 

nome de Raul Martins, no dia 13 de maio de 2015, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do 
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artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a sua atual redação, por se 

verificar que a exposição apresentada pelo requerente em resposta à audiência prévia, não 

altera os prossupostos e condições que fundamentaram a deliberação camarária de 28 de 

setembro de 2015, a qual apontou no sentido do indeferimento do processo, conforme constante 

no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 de 

novembro de 2015.  

Motivo (s) do indeferimento: 

A – Fundamentação de Facto: 

 - O constante no parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 18 de novembro de 2015; 

B – Fundamentação de direito: 

- Nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, com a sua atual redação.» (Doc.744 DPGU 55/15) ------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves apresentou a seguinte declaração de voto: Disse terem 

votado favoravelmente a proposta dos serviços, no entanto, não significa que seja motivo de 

satisfação que, face a processos concretos como este, que se limitem a votar e a manter as 

coisas como estão. Disse que a Câmara Municipal deveria ser proactiva neste tipo de situações, 

dando orientações aos proprietários para as regularizarem e não para as fazerem aumentar. ----    

 

2) Construção de um telheiro, no logradouro de um prédio urbano, sito na Rua São 

Bernardino de Sena, em São Bernardino – José António Gomes Cecílio: ---------------------------  
Deliberação n.º 1677/2015: O pedido de construção de um telheiro, no logradouro de um prédio 

urbano, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino, apresentado pelo senhor José 

António Gomes Cecílio, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 125/15) --------------------------------  

 

3) Parecer sobre a utilização de parcela de terreno para construção de edifício destinado a 

maternidade de bivalves, na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche - Docapesca - Portos e 

Lotas, S.A.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1678/2015: O pedido de parecer sobre a utilização de uma parcela de terreno 

para construção de um edifício destinado à instalação de uma maternidade de bivalves, na 

Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, apresentado pela Docapesca - Portos e Lotas, S.A., foi 

retirado da ordem do dia. (DPGU S15453/15) --------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara fazendo um breve planeamento, propôs que, na sequência das 

reuniões que foram efetuadas com o promotor e com a Docapesca, preparar-se-ia um estudo para 

aquela zona, de modo a que as implantações fossem efetuadas de acordo com uma lógica, que 

atualmente não existe. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, para além da 

organização espacial, também era importante a vertente arquitetónica. O senhor Vereador Filipe 

Sales disse fazer-lhe alguma confusão que o processo tenha entrado na Câmara, no dia 13 de 

outubro de 2015, com carater de urgência e só ser apreciado passados dois meses. Referiu que o 

exercício de planeamento efetuado pelo senhor Presidente da Câmara deixou-o um bocadinho 

chocado, na medida em que, pensar-se na zona, que tende a ser a zona nobre da cidade de uma 

forma avulsa e em função dos projetos que existem, não é um bom princípio. Disse que aquela 

que é também, uma pretensão da sua parte, que é o reordenamento da bacia portuária, deveria ser 

pensada como um todo, por forma a que se possa ter um polo de atratividade, do ponto de vista 

empresarial, que não conflitue com aquilo que são os interesses do concelho, designadamente o 

aspeto estético da cidade, tendo em conta a visão estratégica que se quer para Peniche, daqui a 

alguns anos. Referiu que são favoráveis a todo o tipo de investimento, que crie emprego e que 

gere riqueza, mas não subordinados e reféns a qualquer coisa, sem ter os instrumentos de 

planeamento devidamente acautelados. Disse parecer-lhes fundamental para que se tome 
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qualquer tipo de decisão, e tendo por base a pretensão apresentada, que se faça pressão para que 

o Plano de Ordenamento da Bacia Portuária arranque, sob pena de se hipotecar aquilo que 

poderá ser a falta de visão estratégica, face a esta, que tende a ser uma zona nobre. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu que, nesta área, tem havido sempre uma visão estratégica e 

que, exatamente para não se aprovarem questões de uma forma avulsa é que houve toda a 

pressão no sentido de se desenhar, para os vários portos, incluindo o de Peniche, aquilo que são 

espaços de acolhimento empresarial, bem como toda a organização espacial em questão. ----------   

 

4) Legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação unifamiliar, 

garagem e casa de forno, sitos na Rua El Rei D. Dinis, em Geraldes – Fernando Guerra 

Ferreira: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1679/2015: 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 dezembro 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 legalização de ampliação de moradia unifamiliar, garagem e casa do forno, 

para o prédio sito na Rua El Rei D. Dinis, n.º 30, em Geraldes, apresentado em nome de 

Fernando Guerra Ferreira, no dia 22 de outubro de 2015, nas condições do parecer da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 30 de novembro de 2015.» (Doc.745 

DPGU 120/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Cedência de terreno para o domínio público – Ecosurfresort, L.da: -------------------------------  
Deliberação n.º 1680/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de dezembro 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 93 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8888, da freguesia de Atouguia da Baleia e inscrito na 

Matriz Predial Rústica da respetiva freguesia, sob o artigo 55 Secção B, para ser integrada no 

domínio público, nomeadamente para arruamentos.» (Doc.746 DPGU 98/14) -----------------------  

 

6) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito na Rua General Humberto Delgado, 

em Peniche – António José Patrício Borges Pedreira: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1681/2015: O relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito na Rua 

General Humberto Delgado, em Peniche, foi retirado da ordem do dia. --------------------------------  

 

7) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Beco de São José, Bairro de Santa 

Ana, em Peniche – António Manuel Rodrigues de Morais: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1682/2015: O relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Beco de 

São José, Bairro de Santa Ana, em Peniche, foi retirado da ordem do dia. -----------------------------  

 

8) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Caminho da Lapa do Urso (gaveto 

das ruas de São Marcos e Sacadura Cabral), em Peniche – Município de Peniche: --------------  
Deliberação n.º 1683/2015: O relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Caminho 

da Lapa do Urso (gaveto das ruas de São Marcos e Sacadura Cabral), em Peniche, foi retirado da 

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

 

9) Relatório de avaliação imobiliária de um lote de terreno municipal, sito na Rua do Forte da 
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Luz, em Peniche – Município de Peniche: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1684/2015: O relatório de avaliação imobiliária de um lote de terreno 

municipal, sito na Rua do Forte da Luz, em Peniche, foi retirado da ordem do dia. ------------------  

 

Ocupação do espaço público e publicidade: 
 

10) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de divulgação, no âmbito da 

Mostra Gastronómica, na zona da Praça Professor António Alves Seara, no Largo do 

Município e na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Escola Superior de Turismo e 

Tecnologias do Mar: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1685/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de dezembro 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 Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, por 

requerimento, datado de 01 de dezembro de 2015, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 02 de dezembro de 2015, proponho 

que se ratifique o meu despacho de 03.12.2015, que autorizou a emissão de uma licença para 

ocupação da via pública, na zona do Pingo Doce, Largo do Município e Praça Jacob R. 

Pereira, nesta cidade, para ações de divulgação da Mostra Gastronómica, nos termos do Art.º 

84 do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, e respetiva isenção de 

taxas.» (Doc.747 NIPG 18150/15) ---------------------------------------------------------------------------  

 

Protocolos: 
 

11) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1686/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento de que não houve 

evolução no processo relativo ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020. -----------------------   

 

Património municipal: 
 

12) Arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, em Peniche – 

ESIP – European Seafood Investiments Portugal, S.A.: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1687/2015: A proposta de aprovação da minuta do contrato de arrendamento de 

uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, em Peniche – ESIP, foi retirada da 

ordem do dia. (NIPG 16812/15) ------------------------------------------------------------------------------  

 

Aquisição de bens e serviços: 
 

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

rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1688/2015: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 3 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando a informação da Secção de Património e Aprovisionamento e dado a urgência 

de adquirir o combustível para o funcionamento dos serviços, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovo a nova minuta do contrato a celebrar 

com os ajustamentos propostos pela empresa Repsol Portuguesa, S.A..» (Doc.748 NIPG 

18302/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Equipamentos municipais: 
 

14) Reserva de coval no Cemitério Municipal: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1689/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando todo o trabalho desenvolvido em Peniche pelas irmãs da Congregação Religiosa 

Irmãs da Caridade de São Vicente Paulo; 

Considerando que, desde 27 de outubro de 2003, a irmã Balbina Bruno, pertencente à mesma 

Congregação, se encontra inumada numa sepultura de ocupação temporária, identificada como 

coval 20, localizada no talhão 11, fila 4, cujos restos mortais ainda não foram reclamados; 

Considerando o requerimento apresentado pela irmã Maria da Glória Martins Pacheco, a 

solicitar a concessão do direito à ocupação perpétua do mesmo coval, a título gracioso, como de 

forma a garantir a sua própria inumação no mesmo coval, o que, face ao enquadramento 

jurídico e regulamentar, foi indeferido; 

Considerando que a irmã Maria da Glória Martins Pacheco reiterou juntos dos serviços a sua 

vontade em ser inumada na sepultura acima referida; 

Considerando que nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, cabe à Câmara Municipal gerir o cemitério municipal, proponho que: 

Se destine o coval 20, T11, F4, à inumação das irmãs da Congregação Religiosa Irmãs da 

Caridade de São Vicente Paulo, de forma graciosa, nomeadamente, à inumação da irmã Maria 

da Glória Martins Pacheco, conforme vontade por si manifestada e requerida.» (Doc.749) -------  

 

Documentos previsionais: 
 

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

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

Financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1690/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerando a informação da DDAF, de 4 de dezembro de 2015, que se anexa, proponho que 

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

(modificação n.º 24), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.750 

NIPG 18466/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Delegação de competências do município: 
 

16) Acordo de execução da obra de drenagem de águas pluviais na Rua de Santo António, 

junto à igreja, no lugar de Bôlhos, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de 

competências – Freguesia de Atouguia da Baleia: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1691/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Considerado que: 

 No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia; 

 No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes 

competências: 
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o Manutenção e conservação de caminhos municipais;  

o Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais; 

o Execução de obras diversas. 

 O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização 

de recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia; 

 O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes 

celebrem acordo escrito. 

 O Município de Peniche, neste momento, não dispõem de capacidade técnica necessária para 

a execução desta obra, e 

 A Freguesia de Atouguia da Baleia manifestou interesse em desenvolver esta obra. 

Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Atouguia 

da Baleia, para a execução da obra de drenagem de águas pluviais na Rua de Santo António, 

junto à Igreja, no lugar dos Bôlhos, freguesia de Atouguia da Baleia.» (Doc.751 NIPG 

16752/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

17) Transmissão de licença de táxi – Joaquim Ferreira Rocha e esposa: ---------------------------  
Deliberação n.º 1692/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 3 de dezembro 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 por Joaquim Ferreira Rocha e esposa, por requerimento, datado de 12 

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

Órgãos Municipais, datada de 01 de novembro de 2015, proponho que o referido pedido de 

transmissão seja presente à próxima reunião, nos termos do nº. 4 do artº. 12º. do DL 41/03, de 

11 de março, para prévio conhecimento pelo executivo.» (Doc.752 NIPG 17514/15) ---------------  

 

18) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada VI Passeio de 

Bicicletas de Pais Natal, com isenção de taxas – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1693/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de dezembro 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 Serrana, ADCR, por requerimento, datado de 1 de dezembro de 

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

Municipais, datada de 3 de dezembro de 2015, proponho que se autorize a emissão de um 

Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º 

e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 

2-A/2005, de 24 de março; para a realização de uma manifestação desportiva, designada “ 6.º 

passeio de bicicletas – Pais Natal ”, em Peniche, no dia 20 de dezembro de 2015, conforme 

percurso e horário em anexo. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento 

de 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 Serrana, ADCR do pagamento de taxas pelo 

licenciamento do 6.º passeio de bicicletas – Pais Natal.» (Doc.753 NIPG 18098/15) ---------------  

 

Apoios diversos: 
 

19) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e Intervenção Social: ----  
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Deliberação n.º 1694/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea v) 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 dezembro de 2015, para autorizar os serviços 

municipais a efetuarem a limpeza de uma habitação privada, sita na Rua de Moçambique, em 

Peniche. (NIPG 18266/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Comparticipação para transporte escolar – Carla Patrícia Leal Figueiredo Nunes: ---------  
Deliberação n.º 1695/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 3 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o parecer da Comissão de proteção de Crianças e Jovens de Peniche, datado de 

02 de dezembro de 2015, que se anexa, corroborado pela Sra. Vereadora Clara Abrantes e pelo 

Secretário do gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, proponho que a Câmara Municipal, 

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, comparticipe nos encargos com a utilização de transportes 

públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Carla Patrícia Leal Figueiredo 

Nunes, residente em Peniche, a fim de poder frequentar a Escola de Miragaia, no ensino 

Especial.» (Doc.754 NIPG 18353/15) -----------------------------------------------------------------------  

 

21) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar, 

serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2015/2016 – Sporting Clube da 

Estrada: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1696/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 3 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando o ponto 4 da cláusula 2.ª do protocolo celebrado entre o Município de Peniche, 

o agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e o sporting Clube da Estrada, para garantir o 

fornecimento e refeições escolares, em que compete ao Município de Peniche compensar o 

Sporting Clube da Estrada pelas despesas relativa a consumo de água e energia elétrica, bem 

como outras decorrentes da utilização das instalações, e a informação prestada pelo Secretário 

do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, datado de 01 de dezembro de 2015, proponho, 

que seja atribuído um subsidio para o ano letivo 2015/2016, no valor de 4 500,00 euros, a pagar 

em três prestações, nos meses de dezembro de 2015 e janeiro e março de 2016.» (Doc.755 NIPG 

18362/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

22) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar, 

serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2015/2016 – Associação 

Desportiva e Recreativa do Casal Moinho: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1697/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 3 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando a continuada colaboração da Associação Desportiva e Recreativa de Casal 

Moinho, com a disponibilização das suas instalações para o funcionamento do jardim de 

Infância do Casal Moinho, e que, este ano letivo, conforme informação prestada pelo Secretário 

do gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, datada de 01 de dezembro de 2015, a Associação 

tem vindo, também, a prestar apoio no acompanhamento ao fornecimento das refeições, 

proponho, que a Câmara Municipal, 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, atribua um subsídio à 

Associação, para o ano letivo 2015/2016, no valor de 1 200,00 euros, a pagar em três 
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prestações, nos meses e dezembro de 2015 e janeiro e março de 2016.» (Doc.756 NIPG 

18360/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento do serviço de refeições 

escolares, no ano letivo 2015/2016 – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

Reinaldense: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1698/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 3 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«Considerando a informação prestada pelo Secretário do gabinete de Apoio à Vereação, Raul 

Santos, datada de 01 de dezembro de 2015, de que a Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva Reinaldense tem vindo a prestar apoio no acompanhamento ao fornecimento das 

refeições aos alunos da EB1 de Reinaldes, e como forma de compensar os encargos decorrentes 

desse apoio, proponho, que a Câmara Municipal, 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, atribua um subsídio 

à Associação, para o ano letivo 2015/2016, no valor de 2 400,00 euros, a pagar em três 

prestações, nos meses e dezembro de 2015 e janeiro e março de 2016.» (Doc.757 NIPG 

18357/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Subsídio extraordinário referente à colaboração em evento organizado pelo Município, 

em julho de 2015 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: ------------------  
Deliberação n.º 1699/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 

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

Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de novembro de 2015, para concessão de um subsídio, 

no valor de 8025,00 euros, ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 

referente à colaboração em evento organizado pelo Município, em julho de 2015. (NIPG 

15338/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

25) Apoio para a aplicação de um novo piso no pavilhão – Atlético Clube de Geraldes: ---------  
Deliberação n.º 1700/2015: 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 senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de dezembro de 2015, para atribuição de um subsídio no 

valor de 6800,00 euros, para apoio na aplicação de um novo piso no pavilhão do Atlético Clube 

de Geraldes. (NIPG 14488/15) --------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Apoio para a aplicação de piso sintético e instalação de cadeiras rebatíveis – Sporting 

Clube da Estrada: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1701/2015: 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 senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de dezembro de 2015, para atribuição de um subsídio no 

valor de 8850,00 euros, para apoio na aplicação de piso sintético e instalação de cadeiras 

rebatíveis no novo pavilhão desportivo do Sporting Clube da Estrada. (NIPG 14143/15) -----------  

 

27) Apoio para a remodelação das casas de banho do edifício-sede da coletividade – Serrana - 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa:------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1702/2015: 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 senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de dezembro de 2015, para atribuição de um subsídio no 

valor de 3550,00 euros, para apoio na remodelação das casas de banho do rés-do-chão do 
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edifício sede da coletividade a Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa. (NIPG 

15933/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Apoio à realização do 18.º Pai Natal Motard, no âmbito da iniciativa municipal designada 

por Natal Penicheiro – Associação de Motociclismo de Peniche: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1703/2015: 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 senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 3 de dezembro de 2015, para atribuição de um subsídio no 

valor de 300,00 euros, para apoio à realização do 18.º Pai Natal Motard, no âmbito da iniciativa 

municipal designada por Natal Penicheiro. (NIPG 17615/15) -------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1704/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para que a reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche 

a realizar no dia 14 de dezembro tenha início às nove horas e quinze minutos na Papôa e às dez 

horas na sala de sessões, e dispensar a convocação escrita. Deliberado ainda suprimir a reunião 

ordinária da Câmara Municipal de Peniche, prevista para o dia 28 de dezembro de 2015. ----------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1705/2015: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte horas, 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 18 de janeiro de 2016, 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. ------------------------------------  

 


