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ATA N.º 58/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Aos vinte e um 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, Ângelo Miguel Ferreira Marques, 

Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas, Cristina Maria Luís Leitão e André Sebastião da 

Silva Cardoso, 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: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche;--- 

 ----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de 

estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche – 

Pelouro do Trânsito; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 4) Imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido 

como Loja dos Vala; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 5) Portugal 2020; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Protocolo para a criação de condições para continuar o desenvolvimento de 

ações que permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda – Rip Surf – Artigos de 

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

 ------------------- 7) Protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido Comunista 

Português e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses; ------------------------------------------  

 ------------------- 8) Protocolo de colaboração – Associação de Proteção dos Animais de Peniche;- 

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

 ------------------- 9) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano de 01Atividades Municipais e 

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

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

 ----------------- Eventos de Iniciativa Municipal: -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – 

Pelouro da Juventude; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Serviços municipais: --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Relatório das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Sanidade e Pecuária;  

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

 ------------------- 12) Averbamento de novo veículo em licença de táxi – Auto Táxis Leal, L.da;---- 

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

 ------------------- 13) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de dinamização 
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de rua, com isenção de taxas – Escola Secundária de Peniche; ------------------------------------------  

 ------------------- 14) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de animação de 

rua e angariação de fundos, com isenção de taxas – Escola Secundária de Peniche; -----------------  

 ------------------- 15) Ocupação de espaço público para produção de videoclipe, com isenção de 

taxas – Liliana Brás Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Ocupação de espaço público para desmontagem e transporte de 

equipamentos - Clirape – Clínica Radiológica de Peniche, L.da; -----------------------------------------  

 ------------------- 17) Ocupação de espaço público com esplanadas, no Largo Dr. Manuel Pedrosa 

e ruas confinantes, em Ferrel – Departamento Administrativo e Financeiro; --------------------------  

 ------------------- 18) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na 

Avenida do Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente; ---------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Transferência de verbas para as freguesias, na sequência da eleição da 

Assembleia da República; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Atribuição de subsídio – Clube Stella Maris de Peniche; ------------------------  

 ------------------- 21) Desinfestação em habitação – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------  

 ------------------- 22) Apoio a munícipe em situação de sem abrigo – Pelouro da Solidariedade 

Social;-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Utilização das Piscinas Municipais pelos Bombeiros Voluntários de 

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

 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreitada de “Reforço e Proteção Costeira das arribas e das praias do Quebrado e da Gamboa” 

– Escavaterra - Engenharia, L.da; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Receção provisória parcial de infraestruturas urbanísticas – Leonardo 

Vitorino dos Santos;------------------ --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Receção provisória de infraestruturas urbanísticas – Elena Vasilyeva; --------  

 ------------------- 27) Reserva de lugar de estacionamento, na Rua de São Pedro, em Peniche – 

Igreja Cristã Nova Aliança; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 28) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um armazém 

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

Guilherme & Filho, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Informação prévia sobre viabilidade de construção de garagem em 

logradouro, sito na Rua de Moçambique, n.º 88, em Peniche – António Ferreira Lopes Costa; ----  

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

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

 ------------------- 31) Exposição sobre a construção de um telheiro, no logradouro de um prédio 

urbano, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino de José António Gomes Cecílio 

– Maria Odete Cecílio de Oliveira Neto e Arnaldo de Oliveira Neto;------------ ----------------------  

 ------------------- 32) Cedência de terreno para o domínio público – Consferrel - Construções, 

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

 ------------------- 33) Construção de uma vedação, junto à Estrada Nacional n.º 114, no sítio da 

Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia – Luís Manuel Ferreira Faustino;---------- -----------------  

 ------------------- 34) Licenciamento para legalização de alteração/ampliação de garagem e 

anexos, para o prédio sito na Rua Mendo Foios Osório, n.º 21, nos Casais de Mestre Mendo – 

Cabeça de Casal da Herança de Maria Amélia Rodrigues Pereira; --------------------------------------  

 ------------------- 35) 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 
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de Veículos e Automóveis, L.da; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Pedido de redução/dispensa do pagamento de taxas referentes ao pedido de 

licenciamento para construção de armazém – Coopeniche - Cooperativa Agrícola de Peniche, 

CRL;------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Pedido de redução/dispensa do pagamento de taxas referentes ao pedido de 

licenciamento para alteração/ampliação de armazém destinado a comércio e/ou serviços – 

Coopeniche - Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 38) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da 

licença n.º 58/15 – Emanuel da Gloria Nascimento; -------------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Pedido de pagamento faseado das taxas devidas, para a emissão do alvará de 

obras para construção de edifício habitacional, sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 45) Instalação de contentores – South Atlantic Capital, S.A.; -----------------------  

 ------------------- 46) Pedido de licenciamento para instalação de uma câmara frigorífica destinada 

a armazenamento de peixe congelado – Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da; ---------------------  

 ------------------- 47) Estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em 

Ferrel.---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A presente ata segue a sequência da ordem de trabalhos inicialmente definida, e não a sequência 

cronológica em que os assuntos foram apresentados pelo senhor Presidente à Câmara Municipal.  

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, o senhor José Ribeiro 

Gonçalves, Chefe de Divisão da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período 

de audição do público e apreciação e votação dos pontos quatro e vinte e oito a quarenta e sete da 

ordem do dia, a senhora Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura, durante a apreciação e 

votação dos pontos quatro e vinte e oito a quarenta e sete da ordem do dia, o senhor Jorge 

Martins, Técnico Superior de Conservação e Restauro, durante a apreciação e votação do ponto 

quatro da ordem do dia, e a senhora Florinda Monteiro, Técnica Superior de Engenharia Civil, e 

dois representantes da empresa J. Curvelo, L.da, durante a apreciação e votação dos pontos 

quarenta a quarenta e três da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão só participou na reunião até às dezasseis horas e cinquenta 

minutos, tendo saído após a apreciação do ponto quatro da ordem do dia, a que corresponde a 

deliberação n.º 1749/2015. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que os senhores Vereadores Filipe Maia de 
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Matos Ferreira Sales e Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, assim como a senhora Sandra Cristina 

Machado Matos, cidadã que se seguia na lista do Partido Socialista, comunicaram a sua ausência 

à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, e, encontrando-se presente na sala os cidadãos imediatamente a seguir na ordem das 

respetivas listas, senhores André Sebastião da Silva Cardoso, do Partido Social Democrata, e 

Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 

52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na 

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

Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade dos referidos cidadãos, pelo que estes passaram, 

de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 51, 52 e 53/2015, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 2, 9 e 16 de novembro, tendo sido dispensada a sua leitura por os 

respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. -------------------  

 

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

- Relativamente à exposição apresentada pelos senhores Maria Odete Gomes Cecílio de 

Oliveira Neto e Arnaldo de Oliveira Neto, sobre a sua posição em relação ao licenciamento e 

construção de um telheiro na moradia de José António Gomes Cecílio, o senhor Presidente da 

Câmara transmitiu que, aquando da apreciação do processo, e no momento indicado, iria propor 

solicitar-se à consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora Fernanda Paula 

Oliveira, parecer relativamente à exposição apresentada. -------------------------------------------------  

- Madalena Costa reclamou o desaparecimento de bens pessoais que haviam sido guardados em 

anexos existentes no n.º 40 do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, na sequência da reparação 

da sua habitação, sita no n.º 39, do mesmo bairro. ---------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que o Departamento de Obras Municipais solicitou a 

limpeza da habitação em causa, para que fosse possível proceder-se à sua reparação. 

Posteriormente, solicitou aos serviços de higiene e limpeza uma descrição do que havia sido 

retirado dos anexos, em que data e em que condições é que os anexos haviam ficado. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iriam solicitar à técnica Manuela Gomes, que descrevesse 

como é que se autorizou, ou não, esta situação, uma vez que é da competência da Câmara 

Municipal essa autorização e apurar com os serviços de higiene e limpeza o que foi retirado. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara sugeriu que neste tipo de assuntos houvesse sempre uma 

articulação entre os serviços de higiene e limpeza e os serviços de ação social. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou que fosse elaborada uma informação relativamente a este 

assunto para ser presente a reunião de câmara. -------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

 

- Felicitou o senhor Vereador Filipe Sales e esposa, pelo nascimento da filha. Todos os senhores 

Vereadores se associaram aos votos de felicitação apresentados pelo senhor Presidente da 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

As deliberações que seguem foram tomadas por unanimidade e votação nominal. -------------------  

 

Regulamentos municipais: 
 

1) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche:-------------------  
Deliberação n.º 1746/2015: A proposta de projeto do regulamento de comércio a retalho não 

sedentário do concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia. ----------------------------------------  

 

Contratos de concessão: 
 

2) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento e 

zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche – Pelouro do Trânsito: -  
Deliberação n.º 1747/2015: A proposta de concurso público para concessão da exploração e 

gestão dos parques de estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no 

concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia. ---------------------------------------------------------  

 

Património municipal: 
 

3) 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 1748/2015: A proposta de aprovação da minuta do contrato de arrendamento de 

uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, em Peniche, a celebrar com a empresa 

ESIP – European Seafood Investiments Portugal, S.A., foi retirada da ordem do dia. ---------------  

 

4) Imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos 

Vala: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1749/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório apresentado 

pelo Técnico Superior de Conservação e Restauro, Jorge Martins, referente a um imóvel, 

propriedade do Município, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido 

como Loja dos Vala. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Protocolos: 
 

5) Portugal 2020: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1750/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento de que não houve 

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

 

6) Protocolo para a criação de condições para continuar o desenvolvimento de ações que 
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permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda – Rip Surf – Artigos de 

Desporto, Unipessoal, L.da: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1751/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 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 que: 

• O Município de Peniche tem vindo a apostar na marca “Peniche – Capital da Onda” como 

fator distintivo do seu território, associando uma dupla dimensão da onda, desporto e energia, e 

que esta designação pretende sobretudo afirmar Peniche no contexto nacional e internacional 

legitimamente sustentada nas suas características naturais, potencialidades e oportunidades que 

existem no concelho; 

• Que a Rip Curl tem sido parceira na realização de eventos relacionados com o Surf, com uma 

presença comercial estável no território de Peniche e com efeito dinamizador na promoção do 

surf como modalidade desportiva de referência em Peniche, e que reconhece todo o trabalho 

desenvolvido pelo Município de Peniche pela promoção dos desportos de deslize nas ondas; 

• Que a Rip Curl tem todo o interesse que Peniche, enquanto Capital da Onda possa ser um 

fator alavancador para a sua atividade, quer em termos de negócio, quer em termos do 

desenvolvimento dos desportos da onda, mas sobretudo, no que diz respeito à sua 

responsabilidade social, enquanto agente económico e social nesta área; 

Proponho, nos termos previstos na alínea j) e t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração de um protocolo entre o Município de Peniche e a RIP 

SURF - ARTIGOS DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA, representante da marca Rip Curl em 

Portugal, que tem como objetivo a criação de condições para continuar o desenvolvimento de 

ações que permitam fomentar e afirmar a marca – Peniche Capital da Onda.» ----------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.772 NIPG 19282/15) -----------------------------------------  

 

7) Protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido Comunista Português e a 

União de Resistentes Antifascistas Portugueses: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1752/2015: O protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido 

Comunista Português e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, foi retirado da ordem 

do dia. A senhora Vereadora Cristina Leitão alertou para o facto de ter havido uma troca de 

protocolos, uma vez que o protocolo que se pretende analisar é o celebrado apenas entre o 

Município de Peniche e a URAP, e não o relativo à comemoração do centenário do nascimento 

de Álvaro Cunhal, que envolveu também o PCP. ----------------------------------------------------------  

 

8) Protocolo de colaboração – Associação de Proteção dos Animais de Peniche:------------------  
Deliberação n.º 1753/2015: O assunto relativo ao protocolo de colaboração a celebrar com a 

Associação de Proteção dos Animais de Peniche foi retirado da ordem do dia. -----------------------  

 

Documentos previsionais: 
 

9) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano de 01Atividades Municipais e ao Plano 

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

Financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1754/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 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 14 de dezembro de 2015, que se anexa, aprovo, ao 
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abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma alteração 

aos documentos previsionais, para o ano 2015 (modificação n.º 25), conforme consta dos 

documentos anexos à referida informação, e solicito à Câmara Municipal que ratifique este meu 

despacho.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.773 NIPG 18993/15) -----------------------------------------  

 

Eventos de Iniciativa Municipal: 
 

10) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – Pelouro da 

Juventude: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1755/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 17 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva 

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

«Com base no número 3 do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito 

Desportivo a Jovens Atletas, proponho a abertura das candidaturas para o dia 28 de dezembro 

com término no dia 28 de janeiro. De acordo com o orçamento definido para 2016, proponho 

que sejam atribuídos 10 prémios, com o valor de 1000 euros cada um.» ------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.774 NIPG 19275/15) -----------------------------------------  

 

Serviços municipais: 
 

11) Relatório das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Sanidade e Pecuária: -----------------  
Deliberação n.º 1756/2015: O relatório das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Sanidade e 

Pecuária foi retirado da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

12) Averbamento de novo veículo em licença de táxi – Auto Táxis Leal, L.da: ---------------------  
Deliberação n.º 1757/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 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 firma Auto Táxis Leal, L.da, por requerimento, datado de 4 de 

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

Órgãos Municipais, datada de 17.12.2015, proponho que se autorize o averbamento na Licença 

de Táxi n.º 17.º, do novo veículo de marca Toyota Verso, matrícula 10-QM-26, nos termos do 

Art.º 6 do Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros do Município de Peniche.» ---------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.775 NIPG 18467/15) -----------------------------------------  

 

Ocupação do espaço público e publicidade: 
 

13) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de dinamização de rua, com 

isenção de taxas – Escola Secundária de Peniche: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1758/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  
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«Atendendo ao solicitado pela Escola Secundária de Peniche, por requerimento, datado de 24 

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

Órgãos Municipais, datada de 14 de dezembro de 2015, proponho que se ratifique o meu 

despacho de 14.12.2015, que autorizou a emissão de uma licença para ocupação da via pública, 

na zona central da cidade, no próximo dia 19 de dezembro de 2015, entre as 14 e as 17,00 

horas, para uma ação de animação de rua alusiva ao Natal, nos termos do Art.º 86 do 

Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, e respetiva isenção de taxas.»  -  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.776 NIPG 17872/15) -----------------------------------------  

 

14) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de animação de rua e 

angariação de fundos, com isenção de taxas – Escola Secundária de Peniche: --------------------  
Deliberação n.º 1759/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 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 Secundária de Peniche, 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 14 de dezembro de 2015, proponho que se ratifique o meu 

despacho de 14.12.2015, que autorizou a emissão de uma licença para ocupação da via pública, 

em diversas artérias da zona central da cidade, entre os dias 5 e 17 de dezembro de 2015, para 

ações de animação de rua alusiva ao Natal, bem como para recolhas de fundos com objetivos de 

solidariedade social, nos termos do Art.º 86 do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do 

Espaço Público, e respetiva isenção de taxas.»  -----------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.777 NIPG 18219/15) -----------------------------------------  

 

15) Ocupação de espaço público para produção de videoclipe, com isenção de taxas – Liliana 

Brás Gonçalves: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1760/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 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 Senhora Liliana Brás Gonçalves, por requerimento, datado de 17 

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

Órgãos Municipais, da mesma data, proponho que se autorize a emissão de uma licença para 

ocupação da via pública (ciclovia Peniche-Baleal), no dia 22 de dezembro de 2015, entre as 

10,00 e as 17,00 horas, para filmagem de um videoclip de promoção da Banda musical 

Dapunksportif, nos termos do Art.º 84 do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço 

Público, e respetiva isenção de taxas.»  ---------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.778 NIPG 18993/15) -----------------------------------------  

 

16) Ocupação de espaço público para desmontagem e transporte de equipamentos - Clirape – 

Clínica Radiológica de Peniche, L.da: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1761/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 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 CLIRAPE - Clínica Radiológica de Peniche, Lda., por 

requerimento, datado de 15 de novembro de 2015, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de novembro de 2015, proponho 
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que se ratifique o meu despacho de 17.12.2015, que autorizou a emissão de uma licença para 

ocupação da via pública, com uma área prevista de 30 m2, para desmontagem e transporte de 

equipamento, nos termos do Art.º 87 do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço 

Público.»  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.779 NIPG 19185/15) -----------------------------------------  

 

17) Ocupação de espaço público com esplanadas, no Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas 

confinantes, em Ferrel – Departamento Administrativo e Financeiro: ------------------------------  
Deliberação n.º 1762/2015: A proposta de ocupação de espaço público com esplanadas, no 

Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em Ferrel, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 

18377/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na Avenida do 

Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1763/2015: O pedido de ocupação de espaço público com uma esplanada aberta 

e guarda-ventos, na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado por Bruno Alexandre Ribeiro 

Valente, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 12482/15) -------------------------------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

19) Transferência de verbas para as freguesias, na sequência da eleição da Assembleia da 

República: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1764/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 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 Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, de 17 

de dezembro de 2015, e conforme previsto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 

27 de setembro, proponho que a verba recebida da Direção-Geral de Administração Interna 

referente às despesas com o processo eleitoral para eleição da Assembleia da República, seja 

transferida para as freguesias, de acordo com o Despacho n.º 11182/2015, publicado no Diário 

da República, na 2.ª Série, n.º 196, de 07 de outubro, designadamente, 287,59, 110,96, 411,88 e 

76,16 euros, para as freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, 

respetivamente.»  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.780 NIPG 19283/15) -----------------------------------------  

 

20) Atribuição de subsídio – Clube Stella Maris de Peniche: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1765/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 17 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva 

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

«Na sequência da intempérie ocorrida no passado dia 17 de outubro, o Município de Peniche foi 

impelido a realojar, temporariamente, na Casa da Juventude, as pessoas cuja segurança 

habitacional havia sido posta em causa. Esta medida de emergência obrigou à transferência das 

pessoas que se encontravam alojadas na Casa da Juventude para as camaratas do Clube Stella 

Maris de Peniche. 

Neste sentido, serve a presente para colocar à apreciação da Câmara Municipal a atribuição de 

um subsídio, no valor de 300,00 euros, ao Clube Stella maris de Peniche, para fazer face à 

despesa de alojamento aqui exposta.»  ----------------------------------------------------------------------  
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A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.781 NIPG 19240/15) -----------------------------------------  

 

21) Desinfestação em habitação – Pelouro da Solidariedade Social: --------------------------------  
Deliberação n.º 1766/2015: A proposta para desinfestação de uma habitação particular, 

apresentada pela senhora Vereadora do Pelouro da Solidariedade Social, foi retirada da ordem do 

dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

22) Apoio a munícipe em situação de sem abrigo – Pelouro da Solidariedade Social: ------------  
Deliberação n.º 1767/2015: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara 

Abrantes, datada de 17 de dezembro de 2015, para que o Município assuma o pagamento da 

despesa inerente ao aluguer de um quarto, no valor de 96,00 euros, na sequência do 

acompanhamento social que foi prestado a um munícipe em situação de sem abrigo. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 19254/15) --------------------------------------------------------------------  

 

23) Utilização das Piscinas Municipais pelos Bombeiros Voluntários de Peniche: ---------------  
Deliberação n.º 1768/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

«No âmbito da colaboração existente entre o Município de Peniche e o Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Peniche, e considerando o compromisso assumido na Sessão Solene do 

Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para criação de condições para os 

Bombeiros Voluntários, pertencentes ao Quadro Ativo (cerca de 80), poderem usufruir de forma 

gratuita, dos serviços das Piscinas Municipais, de forma a potenciar o nível físico necessário 

para o desempenho da função, proponho, 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, que a Câmara Municipal 

autorize os Bombeiros Voluntários de Peniche a utilizar a Piscina Municipal, uma vez por 

semana, ao sábado durante o período da tarde, e com marcação prévia a estabelecer entre as 

duas entidades.» -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.782 NIPG 19281/15) -----------------------------------------  

 

Departamento de Obras Municipais: 
 

24) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de 

“Reforço e Proteção Costeira das arribas e das praias do Quebrado e da Gamboa” – 

Escavaterra - Engenharia, L.da: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1769/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de dezembro 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 do artigo 394.º do CCP (Código dos Contratos Públicos), 

anexa-se proposta de nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreitada. Parece de nomear a comissão e notificar o empreiteiro, nos termos do n.º 3 do 

artigo 394.º do CCP, conforme a informação dos serviços.»  --------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.783 NIPG 1232/15) -------------------------------------------  

 

25) Receção provisória parcial de infraestruturas urbanísticas – Leonardo Vitorino dos 
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Santos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1770/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de dezembro 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 artigo 87.º, do R.J.U.E (Regime Jurídico de Urbanização e 

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

Parece de receber as Infraestruturas Urbanísticas e libertar as garantias em conformidade com 

o Auto de Receção Provisória Parcial.»  --------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.784 NIPG 19127/15) -----------------------------------------  

 

26) Receção provisória de infraestruturas urbanísticas – Elena Vasilyeva: ------------------------  
Deliberação n.º 1771/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de dezembro 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 artigo 87.º, do R.J.U.E (Regime Jurídico de Urbanização e 

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

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

Receção Provisória.»  ------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.785 NIPG 19214/15) -----------------------------------------  

 

27) Reserva de lugar de estacionamento, na Rua de São Pedro, em Peniche – Igreja Cristã 

Nova Aliança: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1772/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de dezembro 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 Estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e sinalização 

rodoviária, correspondente, de acordo com os artigos 34.º e 46.º, do Regulamento de 

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

atual redação, e Ponto 7 da secção 2.8.2 das Normas Técnicas para melhoria de acessibilidades 

das pessoas com mobilidade condicionada, aprovadas pelo Decreto-Lei 163/2006, de 8 de 

Agosto, na Rua de São Pedro, n.º 6. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para 

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

Municipais.»  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.786 NIPG 17465/15) -----------------------------------------  

 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
 

28) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um 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 1773/2015: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de 

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

Alto Foz, apresentado por João Guilherme & Filho, L.da, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 

R163/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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29) Informação prévia sobre viabilidade de construção de garagem em logradouro, sito na 

Rua de Moçambique, n.º 88, em Peniche – António Ferreira Lopes Costa: -------------------------  
Deliberação n.º 1774/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que seja comunicado ao requerente o parecer técnico da 

DPGU, datado de 9 de dezembro de 2015, o qual propõe que o requerente promova uma 

alteração ao loteamento, para que, após a aprovação e emissão do respetivo aditamento ao 

alvará de loteamento, possa ser viabilizado projeto para a construção da garagem.» (Doc.787 

DPGU R263/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) 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 1775/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que seja indeferido o pedido de licenciamento para construção de 

um telheiro, no logradouro de um prédio urbano, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São 

Bernardino, apresentado por José António Gomes Cecílio, no dia 30 de outubro de 2015, pelo 

impacto da empena proposta, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do RJUE. (DPGU 125/15)----------  

 

31) Exposição sobre a construção de um telheiro, no logradouro de um prédio urbano, sito na 

Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino de José António Gomes Cecílio – Maria 

Odete Cecílio de Oliveira Neto e Arnaldo de Oliveira Neto: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1776/2015: O senhor Presidente da Câmara informou que irá solicitar à 

consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora Fernanda Paula Oliveira, um 

parecer sobre exposição apresentada por Maria Odete Cecílio de Oliveira Neto e Arnaldo de 

Oliveira Neto sobre a construção de um telheiro, por José António Gomes Cecílio, no logradouro 

de um prédio urbano, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino. (NIPG 13795/15)  

 

32) Cedência de terreno para o domínio público – Consferrel - Construções, Sociedade 

Unipessoal, L.da: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1777/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de Aceitar a cedência da área de 

543,90 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Peniche sob o n.º 2842, da freguesia de Ferrel e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva 

freguesia, sob o artigo provisório 4201, para ser integrada no domínio público, nomeadamente 

para arruamentos, passeios, estacionamentos, depósito de resíduos sólidos urbanos e espaços 

verdes.» (Doc.788 DPGU 80/13) -----------------------------------------------------------------------------  

 

33) Construção de uma vedação, junto à Estrada Nacional n.º 114, no sítio da Ribeira do 

Poço, em Atouguia da Baleia – Luís Manuel Ferreira Faustino: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1778/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação de 

um processo relativo à construção de uma vedação, por Luís Manuel Ferreira Faustino, junto à 

Estrada Nacional n.º 114, no sítio da Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia. (NIPG 395/15) ---  

 

34) Licenciamento para legalização de alteração/ampliação de garagem e anexos, para o 

prédio sito na Rua Mendo Foios Osório, n.º 21, nos Casais de Mestre Mendo – Cabeça de 

Casal da Herança de Maria Amélia Rodrigues Pereira: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1779/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------  
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«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de aprovar o projeto de 

arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º e 

n.º 1 do artigo 23.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 alteração/ampliação de 

garagem e anexos, para o prédio sito na Rua Mendo Foios Osório, n.º 21, em Casais de Mestre 

Mendo, apresentado em nome de Cabeça de Casal da Herança de Maria Amélia Rodrigues 

Pereira, no dia 9 de dezembro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 16 de dezembro de 2015.» (Doc.789 DPGU 141/15) ----  

 

35) 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 1780/2015: 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. (DPGU R872/14) ------------------------------------------------------------------------------  

 

36) Pedido de redução/dispensa do pagamento de taxas referentes ao pedido de licenciamento 

para construção de armazém – Coopeniche - Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL: -----------  
Deliberação n.º 1781/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

«Dispensar o pagamento de todas as taxas devidas aplicáveis à operação urbanística, ao abrigo 

do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de 

Peniche, relativamente ao pedido de licenciamento para construção de armazém, para o prédio 

sito na Rua Padre António Marcelino, em Ferrel, apresentado em nome de Coopeniche - 

Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL, no dia 2 de março de 2015, tendo em conta a 

informação prestada pelo Gabinete Jurídico em 25 de novembro de 2015.» (Doc.790 DPGU 

42/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

37) Pedido de redução/dispensa do pagamento de taxas referentes ao pedido de licenciamento 

para alteração/ampliação de armazém destinado a comércio e/ou serviços – Coopeniche - 

Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1782/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal, que seja deliberado dispensar o pagamento de todas as 

taxas devidas aplicáveis à operação urbanística, ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º do 

Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche, relativamente 

ao pedido de licenciamento para alteração/ampliação de armazém destinado a comércio e/ou 

serviços, para o prédio sito no Largo de S. José, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome 

de Coopeniche - Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL, no dia 2 de março de 2015, tendo em 

conta a informação prestada pelo Gabinete Jurídico em 4 de dezembro de 2015.» (Doc.791 

DPGU 23/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

38) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 

58/15 – Emanuel da Gloria Nascimento: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1783/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para aprovação do pedido de licenciamento para alterações no decurso 

da obra na vigência da licença n.º 58/15, para o prédio sito na Rua da Santa Cruz, n.º 39, em 

Peniche, apresentado por Emanuel da Glória Nascimento, no dia 3 de setembro de 2015. (DPGU 
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95/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

39) Pedido de pagamento faseado das taxas devidas, para a emissão do alvará de obras para 

construção de edifício habitacional, sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – 

Consferrel - Construções, Sociedade Unipessoal, L.da: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1784/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal, que seja deliberado aprovar o plano de pagamentos 

anexo à informação prestada pelo Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 17 de 

dezembro de 2015, e deferir o pedido de pagamento faseado das taxas devidas, para a emissão 

do alvará de obras para construção de edifício habitacional, sito na Av. do Mar, localidade de 

Casais do Baleal, apresentado em nome de Consferrel – Construções Sociedade Unipessoal, 

L.da, conforme previsto no n.º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Taxas e Compensações 

Urbanísticas do Município de Peniche.» (Doc.792 DPGU 49/15) --------------------------------------  

 

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

Delgado, em Peniche – António José Patrício Borges Pedreira: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1785/2015: Deliberado voltar a apreciar o relatório de avaliação imobiliária de 

um terreno, sito na Rua General Humberto Delgado, em Peniche, propriedade de Cantídio Viola 

Antunes, na próxima reunião da Câmara Municipal. A senhora Vereadora Cristina Leitão já não 

estava presente na Sala de Sessões aquando a apreciação e votação deste assunto. ------------------  

 

41) 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 1786/2015: Deliberado voltar a apreciar o relatório de avaliação imobiliária de 

um terreno, sito no Beco de São José, Bairro de Santa Ana, em Peniche, propriedade do 

Município de Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. A senhora Vereadora Cristina 

Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a apreciação e votação deste assunto. --  

 

42) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Caminho da Lapa do Urso 

(gaveto das rua de São Marcos e Sacadura Cabral), em Peniche – Município de Peniche: ------  
Deliberação n.º 1787/2015: Deliberado voltar a apreciar 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, propriedade dos herdeiros de Manuel Luís de Campos, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. A senhora Vereadora Cristina Leitão já não estava presente na Sala de 

Sessões aquando a apreciação e votação deste assunto. ---------------------------------------------------  

 

43) Relatório de avaliação imobiliária de um lote de terreno municipal, sito na Rua do Forte 

da Luz, em Peniche – Município de Peniche: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1788/2015: Deliberado voltar a apreciar o relatório de avaliação imobiliária de 

um lote de terreno municipal, sito na Rua do Forte da Luz, em Peniche, propriedade do 

Município de Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. A senhora Vereadora Cristina 

Leitão já não estava presente na Sala de Sessões aquando a apreciação e votação deste assunto. --  

 

44) Estudo de proteção do topo da arriba junto à Ponta do Trovão, em Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 1789/2015: O estudo de proteção do topo da arriba junto à Ponta do Trovão, em 

Peniche, foi retirado da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------  

 

45) Instalação de contentores – South Atlantic Capital, S.A: ------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1790/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que autorize a South Atlantic Capital, S.A., a ocupar o 

terreno em frente à fábrica (antiga Sardinal), pelo período de dois meses, com contentores e 

tapumes, devendo o processo ser acompanhado pelos Serviços de Fiscalização, conforme 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), de 17 de dezembro de 

2015.» (Doc.793) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

46) Pedido de licenciamento para instalação de uma câmara frigorífica destinada a 

armazenamento de peixe congelado – Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da: --------------------  
Deliberação n.º 1791/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de aprovar o projeto de 

arquitetura e deferir o pedido de licenciamento para instalação de uma câmara frigorífica 

destinada a armazenamento de peixe congelado, apresentado pela Nigel-Congeladora José 

Nicolau, L.da, no dia 4 de abril de 2014, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 17 de dezembro de 2015.» (Doc.794 DPGU 30/14) ------  

 

47) Estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em Ferrel: ------  
Deliberação n.º 1792/2015: O estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas 

confinantes, em Ferrel, foi retirado da ordem do dia. ------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1793/2015: 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 dezassete horas e cinquenta e cinco 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 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. ------------------------------------  

 

 

 

 

 

 


