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ATA N.º 9/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Pedido de 3.ª alteração ao alvará de loteamento n.º 5/86 - Penichelar – Compra 

e Venda de Imóveis, L.da; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) 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; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 3) Sinalização de trânsito na Rua da Filarmónica, em Atouguia da Baleia – 

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

 ------------------- 4) Sinalização de trânsito na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal – Guarda 

Nacional Republicana; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Sinalização de trânsito nos cruzamentos das Rua General Humberto Delgado 

com a Rua Padre Joaquim Maria de Sousa, Rua 25 de Abril com a Rua Padre Joaquim Maria de 

Sousa, Rua 1.º de Maio com a Rua Padre Joaquim Maria de Sousa e Rua DR. Francisco Sá 

Carneiro com a Rua do Campo da Bola, em Atouguia da Baleia – Departamento de Obras 

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

 ------------------- 6) Marcação de linha em ziguezague, na Rua João de Deus, em Peniche – Vítor 

Filipe Félix da Glória; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em Atouguia 

da Baleia – Maria Antonieta Sequeira Priori; ---------------------------------------------------------------  

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

condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, frente ao n.º 20 do Bairro da Caixa, 

em Peniche – António Augusto Nogueira Gomes; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das 

empreitadas “Recuperação do edifício dos Paços do Concelho” e “Recuperação dos tetos do Salão 

Presidencial e do Salão Nobre” – Edicon – Construções Civis e Obras Publicas, L.da; --------------  

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

 ------------------- 10) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, na Avenida do Mar, 

em Ferrel – Fernanda Paula Unipessoal, L.da; --------------------------------------------------------------  

 -------------------- 11) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento 

comercial, sito na Rua das Escolas, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes; -------------------------  

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

 ------------------- 12) Protocolo de colaboração – Município de Peniche/URAP - União de 

Resistentes Antifascistas Portugueses; -----------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 13) Projeto U-Bike - Portugal – Município de Peniche/Instituto Politécnico de 

Leiria;----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – Agrupamento de Escolas de 

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

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

 ------------------- 15) Parecer prévio vinculativo para a renovação de um contrato de prestação de 

serviços na área da cultura – António Manuel Cavalheiro Évora; ---------------------------------------  

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

 ------------------- 16) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Atividades e ao 

Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro; 

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

 ------------------- 17) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas 

em 2015 – Freguesia de Peniche; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas 

em 2015 – Freguesia de Atouguia da Baleia; ---------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Apoio para a realização do Campeonato Regional de Orientação no âmbito 

do Desporto Escolar – Coordenação do Desporto Escolar do Oeste; -----------------------------------  

 ------------------- 20) Apoio à realização do evento desportivo denominado II Etapa do III Circuito 

Regional de Surf – Centro de Formação de Atividades Náuticas de Peniche/Coordenação Local do 

Desporto Escolar do Oeste; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Apoio aos arranjos exteriores da Casa Mortuária de Reinaldes - Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia; --------------------------------  

 ------------------- 22) Comparticipação para transporte escolar – Leandro Ribeiro Raimundo;----- 

 ------------------- 23) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem;- 

 ------------------- 24) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Guia.-------- 

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um, dez e onze da 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 1/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

4 de janeiro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- Informou da oferta efetuada pelo senhor António Carmo, ao Município, um quadro intitulado O 

Surf e o Mundo. Propôs que se aceitasse e agradecesse a doação. ---------------------------------------  

- Informou que a obra intitulada “Entre o Reino e o Império: a carreira político-militar de D. Luís 

de Ataíde (1516-1581)", do autor Nuno Vila-Santa, foi galardoado com o prémio Lusitânia 2015, 

da Academia Portuguesa de História, felicitando o autor. ------------------------------------------------  

- Reconheceu a forma exemplar, digna e muito positiva como decorreu o Carnaval no Concelho 

de Peniche, felicitando os grupos que desfilaram, pela forma como dignificaram o Carnaval de 

Peniche. Estendeu as felicitações aos Agrupamentos de Escolas de Peniche e aos trabalhadores da 

CMP pelo empenhamento na organização da iniciativa. --------------------------------------------------   

- Deu conta do reforço que houve, relativamente à vigilância e segurança, na época de Carnaval, 

na sequência de uma reunião com empresários da área da diversão noturna e com o envolvimento 

da PSP e do Comandante Operacional Municipal. Reconheceu o envolvimento dos empresários 

na comparticipação nas despesas de reforço da segurança.  ----------------------------------------------  

- No dia 26 de janeiro, reuniu-se com a Comunidade Intermunicipal, sobre o Programa 2020 Oeste/ 

Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de janeiro, esteve presente na reunião da APDA. --------------------------------------------    

- No dia 27 de janeiro, reuniu-se com a Comissão de Festas de Ferrel. ---------------------------------  

- No dia 28 de janeiro, participou numa reunião com a Direção da Fórum Oceano. ------------------  

- No dia 28 de janeiro, reuniu-se com a EDP, no sentido de renovar-se o apoio para o Campeonato 

do Mundo de Surf de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de janeiro, recebeu a empresa ITL, relativamente ao Parque de Campismo para Ferrel. 

- No dia 29 de janeiro, reuniu-se com os empresários da área de diversão noturna, relativamente 

ao reforço da segurança, na Época de Carnaval. -----------------------------------------------------------  

- No dia 29 de janeiro, recebeu o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, que fizeram uma 

apresentação daquilo que vai ser o concurso “ É preciso ter lata”, que consiste na construção de 

uma escultura de latas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 30 de janeiro, participou nas comemorações do 75.º Aniversário do Grupo Desportivo de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de fevereiro, recebeu a Lusitâniagás, a propósito de uma campanha de informação que 

pretendem desenvolver. ----------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 2 de fevereiro, participou na primeira ligação de gás natural, que se realizou na Plastimar, 

a qual foi muito bem-sucedida, estando a ser desenvolvido o restante processo. ---------------------  

- No dia 2 de fevereiro, reuniu-se com o professor Jorge Carvalho e com a restante equipa do 

Planeamento Urbanístico, no sentido de se fazer a agregação de tudo aquilo que em matéria de 

mobilidade, está a ser trabalhado no Concelho de Peniche. ----------------------------------------------  

- No dia 2 de fevereiro, reuniu-se com a Comissão de Festas de Ferrel e com as advogadas 

representantes dos proprietários e usufrutuários do terreno de Ferrel. ----------------------------------  

- No dia 3 de fevereiro, participou na reunião do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria. 

- No dia 3 de fevereiro, reuniu-se extraordinariamente com os restantes membros da Câmara 

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

- No dia 4 de fevereiro, esteve presente na reunião do Conselho Intermunicipal do Oeste, na qual 

também estiveram presentes os senhores Secretários de Estado do Ambiente e das Autarquias 

Locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta da visita da senhora Embaixadora de África do Sul aos Estaleiros Navais de Peniche 

e da deslocação à zona da Almagreira onde se encontra a unidade do Projeto de Energia das Ondas. 
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- No dia 4 de fevereiro, esteve presente, a convite do Rotary Clube de Peniche, num jantar de 

homenagem ao engenheiro Mateus Marteleira, relembrando que a Câmara Municipal, no dia do 

Município, também tinha distinguido a empresa do engenheiro Mateus Marteleira, pelo contributo 

que tem dado na melhoria da oferta hoteleira. --------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de fevereiro, recebeu as federações desportivas, com as quais o Município tem 

trabalhado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 7 de fevereiro, participou no almoço organizado pela Comissão da Igreja de Reinaldes. -   

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 25 de janeiro a 10 de 

fevereiro do corrente ano: --------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Na receção à Comitiva do Programa Erasmus +. Esta comitiva parceira do Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia contou com cerca de 40 jovens com idades compreendidas entre 

os 13 e os 17 anos de idade, provenientes de vários países (Espanha, Polónia, Bulgária, Itália e 

Inglaterra). Este projeto de parceiras estratégicas pretende promover a partilha de boas práticas, 

formação e investigação no âmbito utilização das novas tecnologias em contexto pedagógico. 

Uma iniciativa a saudar pela sua proatividade no contexto da Educação Básica dos 2º e 3º ciclos 

do ensino básico; 

- Na reportagem fotográfica com a jovem Penichense Inês Oliveira a fim de integrar a imagem do 

cartaz da edição de 2016 da Mostra Internacional de Rendas de Bilros. Esta iniciativa que 

pretende enaltecer a mulher rendilheira e a sua arte, conta, à data com a confirmação de 12 

comitivas estrangeiras, a saber: Camariñas e Ourense - Espanha; Novedrate e Trieste – Itália; 

Sebourg – França; Praga - República Checa; Puntyclun - País de Gales; Stourbridge – 

Inglaterra; Raduzhny – Rússia; Locarno – Suiça; Narva – Estónia e Goa – Índia; 

- Na continuação das várias reuniões tidas sobre o Regulamento Municipal Feiras e Venda 

Ambulante; 

-Na reunião de seleção de propostas de coordenados com integração de Rendas de Bilros 

realizadas pelos formandos do Modatex. Ao todo, foram selecionadas 21 propostas assentes nos 

mais variados estilos e conceitos de vestuário casual e de noite; 

- Na iniciativa “A poesia anda por aí”. Esta iniciativa integrada na sinalização do Dia 

Internacional em memória das vítimas do Holocausto teve lugar na E.B. 2.3 D. Luís de Ataíde e 

abordou temas como guerra, paz, racismo, memória e liberdade; 

-Reunião com o Agrupamento de Escolas D. Luís Ataíde a propósito do projeto “É preciso ter 

lata”. Este projeto que contará com a participação de 36 escolas do país e pretende assumir-se 

como uma causa contra a fome. Um desafio à criatividade e à capacidade de mobilização das 

comunidades educativas; 

- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre a 37ª edição da Corrida das Fogueiras e 16ª 

Fogueirinhas. Atualmente, contamos com mais de 150 inscrições; 

- Na iniciativa Zumba Carnaval decorrida na Praça Jacob Rodrigues. Esta iniciativa promovida 

pela jovem Sofia Andrade deu início às comemorações do Carnaval Penicheiro; 

-No Festival Hidro-Carnaval promovido pelas Piscinas Municipais de Peniche; 

- O Vice-Presidente salientou dois aspetos relevantes para o Concelho de Peniche: 

1º Gás Natural chegou às empresas; 

2º Nova fábrica de conservas para o mês de maio, é outra boa notícia. 

- Na inauguração da Exposição de Arte Digital – JAM de João Martins. Este jovem é um artista 

natural de Peniche, autodidata, que se iniciou no desenho artístico, ao estilo japonês “Manga”;  

- Na reunião com as Juntas de Freguesia do Concelho sobre o Regulamento Municipal de Feiras, 

Venda Ambulante e de restauração e bebidas. Aguardam-se contributos destas 4 autarquias; 
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- Na reunião extraordinária de Câmara Municipal de Peniche;  

- Na reunião com o Agrupamento de Escolas de Peniche sobre a iniciativa “O mar aqui tão perto!; 

- Na iniciativa do Rotary Clube de Peniche, em homenagem ao Engenheiro Mateus Marteleira, 

enquanto profissional do ano; 

- No acompanhamento às diversas obras municipais em curso, nomeadamente alcatroamentos na 

cidade de Peniche; 

- No Desfile de Carnaval Escolar, decorrido em Peniche, no dia 5 de fevereiro. Este desfile contou 

com a participação de cerca de 1300 crianças e agentes da comunidade educativa da cidade de 

Peniche e concelho que, como habitual, alegraram as ruas centrais da cidade; 

- No desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. Animação ao rubro 

invadiu as ruas desta localidade; 

- Nos desfiles carnavalescos de domingo e terça-feira. Estes desfiles contaram com a participação 

de cerca de 600 foliões de Peniche e concelho que tão brilhantemente deleitaram a acentuada 

assistência dos milhares de forasteiros que se deslocaram a Peniche. Uma iniciativa que tem 

evoluído ao longo dos anos e que orgulha a comunidade de Peniche. Uma palavra de 

agradecimento a todos os grupos que a integraram, aos voluntários e a todos os funcionários da 

Câmara Municipal de Peniche envolvidos na organização; 

- Na reunião com o Pelouro da Educação sobre as Bolsas de Estudo. 

- Participou na receção da Sra. Embaixadora de África do Sul aos Estaleiros Navais de Peniche; 

- Participou na reunião com os representantes das Federações Desportivas a propósito da 

realização de eventos dirigidos ao mar em 2016. 

Um voto de felicitação ao jovem natural de Peniche, Fábio Veríssimo, por ter sido consagrado 

como melhor árbitro da jornada 20 da Liga de Futebol. 

Um voto de felicitação ao atleta João Monteiro e ao seu treinador, Francisco Santos, natural do 

concelho de Peniche, pela classificação obtida na meia-final da TAÇA da Europa de Ténis de 

Mesa, realizado no fim-de-semana em Portugal.» ---------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se às felicitações. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na reunião da CPCJ. -----------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na reunião da preparação do II Festival Musica de Cá. ------------------------------   

- Reuniu-se com a Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche. --------------  

- Esteve presente na ação promovida pelo ACES Oeste Norte, Avaliação Intercalar do Plano Local 

de Saúde 2014/2016.--------------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na reunião da Oestecim, sobre Plano Integrado de Combate ao Insucesso Escolar. 

- Esteve presente no Carnaval Sénior, no Clube Recreativo de Peniche, agradecendo a todos os 

envolvidos na iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações anteriormente apresentadas. ------------------------------------------------  

- Solicitou informação acerca do Projeto EMA. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu 

que, por parte da Câmara, não existia qualquer tipo de problema, no apoio a este projeto. Deu conta 

da reunião que houve na semana anterior, com a Direção do Agrupamento de Escolas de Peniche, 

e que, de acordo com o que foi colocado em termos de apoio, foi efetuada uma estimativa de 

custos, que aponta para o valor de 2 500,00 euros, mais mão-de-obra, tendo ficado acordado levar 

o assunto a reunião de câmara e proceder-se à sua execução a partir do dia 18 de março, quando 

os alunos estiverem no período de férias. -------------------------------------------------------------------    
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- Questionou o que estava a ser feito, do ponto de vista da desratização, uma vez que na Atouguia 

da Baleia, tal como em Peniche, também se queixavam da existência de muitos ratos. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que, no que diz respeito a 2015, foram desenvolvidas as ações 

que estavam previstas, encontrando-se a decorrer concurso para 2016. Disse ter sido efetuada uma 

intervenção geral e algumas pontuais, resultado das reclamações. Disse estarem atentos a estas 

situações e que intervêm sempre que é colocada a questão. Relativamente à situação da Atouguia 

da Baleia, em concreto, disse ter registado o problema e que informaria os serviços da situação. -  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao Museu das Rendas. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse encontrar-se em desenvolvimento uma série de aspetos relacionados com o Museu 

das Rendas, nomeadamente, o cronograma, que tem como objetivo a abertura do Museu em julho, 

a inventariação sistemática do espólio existente, com reuniões semanais e todas as questões 

relacionadas com os equipamentos necessários, designadamente, computadores, conteúdos, 

aquisição de mobiliário, etc. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se a reunião que tinha ficado de se realizar com a ENATUR, já havia sido agendada. 

O senhor Presidente da Câmara sugeriu que se solicitasse uma reunião específica com a senhora 

Secretária de Estado do Turismo, para se poder analisar a questão do protocolo. ---------------------  

- Perguntou quais os desenvolvimentos em relação à questão da legalização dos Parques de Gás. 

O senhor Presidente da Câmara disse que iria ser solicitado à Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, para que, na reunião de câmara do dia 22 de fevereiro, apresentasse uma informação 

com o ponto de situação, relativamente ao assunto. -------------------------------------------------------  

- Questionou qual o ponto de situação, relativamente ao regulamento de comércio a retalho não 

sedentário do concelho de Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, 

relativamente à feira, venda ambulante e bebidas, o trabalho está ultimado, a única questão que 

disse ter ficado pendente foi a situação do anexo ao regulamento e a situação em concreto, em 

cada uma das freguesias. Disse ter ficado acordado, na reunião com todos os Presidentes de Junta, 

que as Juntas iriam fazer chegar uma informação, o mais próxima da realidade possível, que 

permitisse a cada um ter uma ideia do que é a realidade de cada uma das freguesias. ---------------    

-  Solicitou o ponto de situação relativamente à questão do talude existente junto à Caixa de Crédito 

Agrícola Mutua, em Peniche, uma vez que foi dito que o assunto seria presente à reunião de câmara 

de 21 de dezembro de 2015, e isso não se verificou. O senhor Presidente da Câmara propôs levar 

o assunto a reunião de câmara do dia 22 de fevereiro, por forma a ser apresentada a última versão 

da proposta e convidar a Técnica Superior de Arquitetura Paisagística, Sara Gomes a estar 

presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou qual a evolução que tem havido relativamente à questão do protocolo com a APAP, 

uma vez que o assunto foi agendado para a reunião de dia 21 de dezembro de 2015, mas não se 

fazia acompanhar de qualquer proposta de protocolo. O senhor Presidente da Câmara deu conta 

de que a APAP tinha ficado de enviar um contributo para o protocolo e indicar os apoios que 

entendia serem necessários para as questões do funcionamento. Disse que iria ter uma atitude 

proativa relativamente a este assunto, insistindo com a APAP para que envie o seu contributo e 

solicitar à DGV a vinda a Peniche, para uma reunião de trabalho. Deu conta de que estava a ser 

desenvolvido o trabalho de execução de um espaço aberto, onde os animais do canil poderão estar, 

sem que seja necessário estarem condicionados exclusivamente às boxes. ----------------------------  

- Manifestou o seu descontentamento relativamente ao facto de haver atas em atraso, não 

conseguindo, desta forma, fazer-se pesquisas dos assuntos a apreciar e já apreciados. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter que assumir a responsabilidade política que esta questão 

apresenta e a dificuldade em ultrapassa-la, com dificuldades acrescidas de recursos humanos. O 

senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não estar disponível para trabalhar nesta base e que estava 

disponível para encontrar uma solução. O senhor Vereador Filipe Sales disse não querer pôr nunca 

em causa quem desenvolve um trabalho meritório, tendo em conta os recursos humanos existentes 
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para o trabalho que há a desenvolver. Disse estarem também disponíveis para aprovar a contratação 

externa de serviços, por forma a solucionar este problema de luta desigual, uma vez que as atas 

são necessárias para o trabalho a desenvolver. Disse que os serviços, que não são as pessoas, não 

estão a corresponder às necessidades, ao nível das atas, prestando o reconhecimento aos 

colaboradores. O senhor Vice-Presidente da Câmara considerou justa a preocupação com as atas, 

uma vez que se tratam de documentos importantíssimos, que convém estarem em dia para que se 

acompanhe a evolução das coisas, todavia, disse que as atas que estão a ser efetuadas vão muito 

para além daquilo que está previsto legalmente, que seja o seu conteúdo. Recordou que o mês de 

janeiro foi marcado por muitas reuniões de câmara, com tudo o que isso acarreta, designadamente 

a preparação, a reunião e o trabalho pós reunião, questões que merecem alguma tolerância, por 

parte dos membros da Câmara. O senhor Vereador Filipe Sales referiu que não eram apologistas 

que os trabalhadores fizessem esforços desumanos. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que 

era impossível lembrar-se do que disse nas reuniões anteriores, colocando-se assim o problema de 

não conseguir fazer qualquer correção, ou colocar qualquer questão que sejam necessárias. 

Considerou ser um problema de funcionamento e de imagem da Câmara. -----------------------------  

- Referiu, uma vez mais, a questão da Auto-Júlio, que se arrasta de reunião em reunião e, por vezes, 

sem qualquer suporte a acompanhar. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria 

apreciado durante a reunião decorrente e que seria disponibilizado o parecer emitido pelo Gabinete 

Jurídico, para que cada um dos senhores Vereadores pudesse consultar.  ------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se a todas as felicitações, anteriormente apresentadas. --------------------------------------  

- Questionou se foram tomadas todas as diligências, para que a inauguração da Casa Mortuária de 

Reinaldes fosse no dia previsto, ou seja, 21 de fevereiro de 2016. O senhor Presidente da Câmara 

e Vice-Presidente da Câmara disseram que, se não existissem nenhuns constrangimentos, seria 

inaugurada na data prevista. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à questão da Auto-Júlio reiterou a ideia apresentada pelo senhor Vereador Jorge 

Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ser importante garantir-se que as Associações que não aderiram à Carta Local do 

Associativismo possam ter subsidio denominado de “porta aberta” e a possibilidade de não ficarem 

de fora. O senhor Presidente da Câmara disse ter sido dado um grande salto relativamente do 

ponto de vista organizativo, de transparência e de estímulo, tendo em conta as dificuldades que 

sabiam que iriam existir ao nível das instituições. Disse ter havido uma participação muito 

alargada, resultado da divulgação efetuada junto das instituições. Disse que o objetivo era no 

sentido de estimular algumas das obrigações que as associações têm. Disse que iria fazer-se um 

balanço relativamente a este assunto. A senhora Vereadora Clara Abrantes fez um breve 

esclarecimento sobre a dinâmica do assunto.  --------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

A senhora Vereadora Cristina Leitão leu o documento que a seguir se transcreve: -------------------  

«Na última reunião ordinária da câmara municipal, a 1 de Fevereiro de 2016, aquando da 

discussão do ponto 15 da ordem de trabalhos, referente a um pedido de informação prévia para 

construção de moradia unifamiliar em nome de Gabriela Filipa Ferreira de Jesus, com o processo 

n.º R872/15, a respeito da edificação de moradia em espaço urbanizável, o Senhor Vice-presidente 

da Câmara Jorge Amador, proferiu, na sua intervenção, que existe um membro da Assembleia 

Municipal de Peniche que tem uma moradia nas mesmas condições, palavras do próprio - "uma 

moradia isolada edificada à beira de uma estrada municipal". 

Estranho foi a forma como o proferiu, não se referindo à pessoa em concreto, nem esclarecendo 

o porquê da sua afirmação. Com alguma frequência, em situações que podem suscitar dúvidas, 
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nomeadamente no que respeita a processos de obras e de gestão urbanística, os membros da 

câmara solicitam que os serviços identifiquem processos antigos ou anteriores, já deliberados, 

para tomada de conhecimento, de modo a avaliar a prática desta Câmara Municipal em situações 

idênticas, facilitando a tomada de decisão.  

Todavia neste caso em concreto, o senhor vice-presidente Jorge Amador não esclareceu se seria 

esta a sua posição, porque prontamente o senhor Presidente da Câmara, António José Correia, 

pediu aos serviços que fosse presente a reunião o referido processo para se verificar, e passo a 

citar "se é legal ou ilegal". Estranha é a posição do senhor presidente da câmara, porque não 

solicitou o referido processo de obras para que este viesse a auxiliar à tomada de decisão no 

processo em discussão, recordo em nome da senhora Gabriela Jesus, mas sim para aferir a 

legalidade ou ilegalidade da construção propriedade de um membro da Assembleia Municipal. 

A posição do senhor Vice-presidente e do senhor Presidente motivou a intervenção do meu colega 

Filipe Sales, que se viu obrigado a esclarecer todos os presentes de que estes se estariam a referir 

concretamente à moradia da deputada municipal Célia Sousa Martins, membro da bancada do 

Partido Social Democrata, eleita no último processo eleitoral autárquico de 2013.   

Motivou ainda que eu fizesse uma intervenção sobre a forma como a câmara no passado vinha 

gerindo a construção em espaço urbanizável, nomeadamente no que respeita à interpretação da 

norma sobre "a continuidade da malha urbana", porque era disso que efetivamente se tratava a 

discussão. 

No decurso do pedido do senhor presidente para que fosse presente a reunião o processo de obras, 

aproveitei também eu para solicitar que junto a este viessem também todos os processos apensos, 

por forma a avaliar não só o cumprimento legal da construção sobre a qual o senhor presidente 

da câmara levantou suspeitas, mas também o cumprimento legal por parte da autarquia naquilo 

que são as suas obrigações, especificamente no direito à resposta aos requerentes e no 

cumprimento de prazos.  

Como verifico que na reunião de hoje, dia 10 de Fevereiro de 2016, não está presente o referido 

processo, informo os serviços, e para mais rápida identificação, que a construção em causa se 

localiza na Rua de Santo António n.º 80 na localidade de Bolhos, e possui a licença de utilização 

n.º 112/07 datada de 3/9/2007, assinada pelo atual presidente da Câmara, António José Correia. 

É importante que o processo seja presente a reunião, para que não fique a ideia de que um membro 

da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal tem como habitação própria 

permanente uma construção ferida de legalidade.  

Devemos, enquanto membros desta câmara municipal, interrogar, questionar, aferir tudo o que 

nos possa parecer ferido de legalidade, e quem me conhece sabe o farei sempre enquanto estiver 

neste lugar, todavia acho que não deve ser o nosso papel, abrir uma "caça às bruxas" por 

conveniência político-partidária, e por isso mesmo espero que brevemente se possa esclarecer 

este caso concreto, como se devem esclarecer todos os casos que tenham de ser esclarecidos, de 

membros das autarquias locais ou de qualquer outro munícipe, porque a senhora deputada 

municipal Célia Sousa Martins não é mais nem menos que qualquer um de nós, habitantes deste 

concelho.» O senhor Presidente da Câmara disse que, face às considerações efetuadas no 

documento apresentado pela senhora Vereadora Cristina Leitão, iria encaminha-lo para a Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística para juntar os elementos necessários e que o assunto seria 

presente na reunião de dia 22 de fevereiro de 2016.  ------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente à questão da rampa de acesso ao piso -1 do Centro de Saúde de 

Peniche, qual o valor da adjudicação, qual a empresa a quem foi adjudicado e qual o prazo de 

execução do projeto, bem como a previsão para o início e términus da obra. A senhora Vereadora 

Clara Abrantes deu conta de que a empresa que ficou de fazer o projeto foi a empresa Larguia, 

pelo valor de 750,00 euros até ao dia 23 de fevereiro de 2016.  -----------------------------------------  

- Questionou para quando a discussão relativamente à questão da Comissão Municipal de Turismo. 
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O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao Técnico Superior de Turismo para que 

se fizesse um levantamento de situações existentes, ao nível de comissões municipais de turismo. 

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão do protocolo da APAP, uma vez que se 

trata de uma situação urgente. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se havia desenvolvimentos em relação à questão da existência de um grande número 

de cães, no quintal do n.º 22 da Rua da Liberdade, em Peniche, que coloca em causa a saúde 

pública e a tranquilidade dos moradores. --------------------------------------------------------------------  

- Deixou uma nota para futura discussão, designadamente a questão da fustigação da arriba junto 

à Capela de Santo Estevão, no Baleal, com os estacionamentos. O senhor Presidente da Câmara 

disse que iria ser solicitado à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que revisitasse o estudo 

que foi efetuado para a envolvente à ermida de Santo Estevão, por forma a uniformizar as 

intervenções no concelho e que seja presente numa próxima reunião de câmara. ---------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se às felicitações apresentadas. ------------------------------------------------------------------  

- Reiterou a manifestação de descontentamento apresentada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves 

relativamente à questão das atas se encontrarem em atraso, dizendo que esta situação, e sem 

colocar em causa o trabalho dos serviços, é penalizadora para os Vereadores.  -----------------------  

- Manifestou, uma vez mais, o descontentamento pela forma como a questão da Auto-Júlio está a 

ser tratada, na medida em que, encontrando-se agendada, não possui qualquer documentação de 

suporte, para que se pudessem pronunciar sobre o assunto. ----------------------------------------------  

- Manifestou, uma vez mais, o seu descontentamento por não lhe ter sido disponibilizada uma 

versão definitiva e consolidada do documento com os custos efetuados com a realização da Gala 

da Juventude. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a equipa da juventude havia 

elaborado um orçamento com uma determinada categorização, de acordo com aquilo que era o seu 

entender e tendo em conta o tipo de despesas que tinha e que quando foi pedida a informação ao 

Departamento Administrativo e Financeiro a aprumação foi diferente. Disse julgar que o que o 

senhor Vereador Filipe sales pretendia era uma listagem com todos os custos pela sua natureza. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse apenas reiterar o pedido efetuado. ---------------------------------   

- Reiterou a solicitação que havia feito, relativamente à relação de todas as concessões municipais 

existentes e das que estão a atingir o seu términus, por forma a que atempadamente se acautele os 

próximos concursos de concessão. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria 

presente na próxima reunião de câmara.  --------------------------------------------------------------------  

- Manifestou, uma vez mais, o seu repúdio, pelo facto do equipamento municipal, designado por 

Taskareia, sito no Molhe Leste, estar encerrado e não se verificarem perspetivas de que este imóvel 

possa ser rentabilizado a curto prazo, uma vez que existe a responsabilidade de gerir aquilo que é 

público da melhor forma possível. Disse que no quadro das discussões que estavam a ser feitas 

com a APA, seria enquadrada a questão do Taskareia. ----------------------------------------------------  

- Disse haver necessidade de investimento em documentos de apoio, a serem facultados no Posto 

de Turismo, uma vez que o existente é uma fotocópia a cores, de um mapa da cidade, que não se 

coaduna com o estatuto que Peniche tem e pretende ter. Disse tratar-se de um mapa com alguma 

dificuldade na leitura das ruas, sem informação em língua estrangeira, que não contempla as zonas 

de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, no qual não consta a localização das 

zonas comerciais e de lazer e os pontos de interesse turístico, do ponto de vista de interesse 

patrimonial e histórico. Disse ter de se investir neste tipo de documentos, que ajudam a consolidar 

a imagem e a afirmação de Peniche, enquanto destino turístico. O senhor Presidente da Câmara 

disse que o site tem muita informação e que, para além disso, está disponível no posto de turismo 

a informação do “Acontece no Centro”. O senhor vereador Ângelo Marques disse que, aquando 

da decisão das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, colocou algumas questões que passou 
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a ler: «O Partido Socialista vincou, na campanha eleitoral de 2013, e tem, hoje ainda, mais 

premência com todas estas propostas que ao turismo dizem respeito. Permitam-me que destaque 

da promoção turística do nosso concelho, aspetos como a identificação dos nossos recursos 

turísticos/património histórico, com sinalética adequada e atrativa e, não menos importante, os 

suportes de comunicação, refiro-me aos flyers, desdobráveis, panfletos e cartazes. Pese embora o 

excelente trabalho gráfico do nosso técnico Vítor Glória, parece-me essencial o reforço de uma 

verba para o que eu chamo promoção turística do concelho, com a certeza que isso terá retorno 

a um curto/médio prazo. Mas diga-se, em bom da verdade, parece-me muito estranho que tenha 

que ser a oposição a colocar esta matéria em cima da mesa e não a força política que detém todos 

os pelouros do Município de Peniche.» Disse querer reiterar o que disse em 2013 e que considera 

muito deficitário o que é feito relativamente a esta questão, em relação a concelhos vizinhos, que 

não tendo as atrações turísticas e naturais que Peniche tem, fazem um trabalho mais valioso a esse 

nível. O senhor Presidente da Câmara disse ter registado a chamada de atenção efetuada pelo 

senhor Vereador Filipe Sales, relativamente à questão das acessibilidades e da língua estrangeira.     

 

 

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de 3.ª alteração ao alvará de loteamento n.º 5/86 - Penichelar – Compra e Venda de 

Imóveis, L.da: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 209/2016: 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 terceiro pedido de 

alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 5/86, apresentado em 20 de novembro de 2016, 

em nome de Penichelar – Compra e Venda de Imóveis, L.da, ao abrigo do disposto no n.º 8 do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, nas condições do parecer da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 22 de janeiro de 2016.» A senhora 

Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.100 DPGU L18/01) ----------------------------------------------------------------------------  

 

2) 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 210/2016: 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, devendo o assunto ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 

R872/14) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs abordar o assunto de uma forma que possa ser dado um 

conjunto de passos, designadamente, no que tem a ver com a questão da metodologia. Disse julgar 

que, o que a Câmara deveria apreciar e votar eram questões ligadas com o 

ordenamento/localização. Relativamente ao parecer jurídico emitido, deu conta de que este era no 

sentido de ter que ser emitida uma decisão relativamente a este assunto. Disse que, no caso de 
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serem a favor da instalação de um posto de abastecimento de combustíveis, numa parcela de 

terreno junto à Rua da Prageira, em Peniche, teria que ser vista sob que forma se iria concretizar a 

concessão, concurso público ou concessão direta. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

concordar com a metodologia, todavia, mantém a sua opinião relativamente à implantação de umas 

bombas de combustível naquele local, por questões de segurança. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse que, independentemente da decisão que a Câmara pudesse vir a tomar, achava 

lamentável que em novembro de 2014, tivesse sido apresentado um pedido para que a Câmara 

Municipal se pronunciasse e em fevereiro de 2016, ainda se esteja a falar de metodologia. Disse 

que o que estava plasmado em quatro parágrafos do parecer jurídico, já havia dito há algum tempo, 

que a Câmara tem o dever de se pronunciar sobre os pedidos que lhe são apresentados, dentro dos 

prazos legais. O senhor Presidente da Câmara disse que, até à data, ninguém tinha proposto 

qualquer metodologia e assumiu a responsabilidade política relativamente a este assunto. 

Esclareceu que nunca tinha sido falada a forma de concretização da concessão neste processo, tal 

como a Câmara Municipal, sempre fez, nas situações em que os terrenos são seus ou que estão sob 

a sua administração. Disse que já havia sido solicitado, por diversas vezes, quer pelo Partido 

Socialista, quer pelo Partido Social Democrata, que os serviços técnicos informassem 

relativamente ao cumprimento da lei, essencialmente em matéria de segurança, sobre a 

implementação de uma bomba de combustíveis naquele local, considerando como metodologia, 

esta solicitação. Disse não perceber qual a solução da responsabilidade política que se diz assumir. 

O senhor Vereador Ângelo Marques alertou para o facto de não ter sido disponibilizada na 

plataforma digital, toda a informação sobre este assunto, designadamente a informação dos 

serviços a que o senhor Vereador Jorge Gonçalves se referia anteriormente. A senhora Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que o assunto havia sido falado, pelo 

chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, numa anterior reunião de câmara, e que 

havia dito que era possível e que não havia qualquer inconveniente técnico, na implementação de 

umas bombas de combustível naquele local. O senhor Vereador Filipe Sales disse fazer-lhe 

alguma confusão que quatrocentos e sessenta e dois dias depois da entrada do pedido na Câmara 

Municipal, se esteja a discutir a metodologia. Disse não corresponder à verdade, o que foi dito, de 

nunca se ter discutido a metodologia. Chamou à atenção para o facto de ter sido dito, numa das 

reuniões de câmara, em que este tema foi discutido, que importava ter em conta as questões de 

segurança, para se poder avaliar uma pretensão deste tipo e não valer a pena avaliar um assunto, 

do ponto de vista político, quando do ponto de vista técnico/segurança, este não é possível, tendo 

sido nesta fase que se concluiu que deveria ser efetuado um parecer relativo ao cumprimento das 

questões de segurança. Deu conta de que havia sido efetuado um parecer de enquadramento legal 

sobre o assunto e relembrou não ter sido suficiente, uma vez que pretendiam um parecer relativo 

às questões de segurança associadas à concretização ou não da pretensão. Disse nunca se terem 

pronunciado sobre o parecer, que dizem existir, relativo às questões da segurança. Disse que o 

assunto já tinha sido discutido, em termos de procedimento, recordando que havia colhido 

unanimidade, o facto de ter dito que, em primeira instância, se deveria verificar as questões ligadas 

à segurança. Reiterou o facto de, passado tanto tempo, estarem de ânimo leve, a discutir um 

assunto, como se tivesse dado entrada a semana passada. O senhor Presidente da Câmara disse 

que iria ser disponibilizada toda a informação relativa a este assunto para poderem tomar uma 

decisão. O senhor Vereador Jorge Gonçalves, em nome do Partido Socialista, disse lamentar que 

este processo tenha chegado a esta situação. Disse que, do ponto de vista público, o conhecimento 

deste processo, não traz qualquer dignidade à Câmara Municipal, levando a uma situação de 

desconfiança, por parte dos cidadãos, das decisões tomadas. --------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 
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3) Sinalização de trânsito na Rua da Filarmónica, em Atouguia da Baleia – Departamento de 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 211/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de fevereiro de 2016, 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 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 19.º, 32.º e 34.º do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, de 1 de 

outubro, na sua atual redação, na Rua da Filarmónica, Atouguia da Baleia. Parece de apresentar 

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

obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.101 NIPG 1914/16) -------------------------------  

 

4) Sinalização de trânsito na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal – Guarda Nacional 

Republicana: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 212/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de fevereiro de 2016, 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 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 19.º, 32.º e 34.º do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, de 1 de 

outubro, na sua atual redação, na Rua do Gualdino, Casais do Baleal. Parece de apresentar a 

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

a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.102 NIPG 484/16) ----------------------------------------  

 

5) Sinalização de trânsito nos cruzamentos das Rua General Humberto Delgado com a Rua 

Padre Joaquim Maria de Sousa, Rua 25 de Abril com a Rua Padre Joaquim Maria de Sousa, 

Rua 1.º de Maio com a Rua Padre Joaquim Maria de Sousa e Rua DR. Francisco Sá Carneiro 

com a Rua do Campo da Bola, em Atouguia da Baleia – Departamento de Obras Municipais: -  
Deliberação n.º 213/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de fevereiro de 2016, 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 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 19.º, 32.º e 34.º do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, de 1 de 

outubro, na sua atual redação, para diversos arruamentos em Atouguia da Baleia. Parece de 

apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.103 NIPG 1906/16) -----------  

 

6) Marcação de linha em ziguezague, na Rua João de Deus, em Peniche – Vítor Filipe Félix da 

Glória: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 214/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 5 de fevereiro de 2016, 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 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A, de 1 de 

outubro, na sua atual redação, na Rua João de Deus, Peniche. Parece de apresentar a proposta 

à Câmara Municipal para apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar 

pelos Serviços Municipais.» (Doc.104 NIPG 1908/16) ---------------------------------------------------  
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7) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia – 

Maria Antonieta Sequeira Priori: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 215/2016: Deliberado solicitar à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia o seu 

parecer sobre um pedido de marcação de linha em ziguezague, na Rua Dr. Manuel Pedrosa, em 

Atouguia da Baleia, apresentado por Maria Antonieta Sequeira Priori. (NIPG 12635/15) ----------  

 

8) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e colocação 

da respetiva sinalização rodoviária, frente ao n.º 20 do Bairro da Caixa, em Peniche – António 

Augusto Nogueira Gomes: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 216/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de fevereiro de 2016, 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 6.º 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 a melhoria de acessibilidades das pessoas 

com mobilidade condicionada, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, no 

Bairro da Caixa, n.º 20. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação 

e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.105 

NIPG 16163/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das empreitadas 

“Recuperação do edifício dos Paços do Concelho” e “Recuperação dos tetos do Salão 

Presidencial e do Salão Nobre” – Edicon – Construções Civis e Obras Publicas, L.da: -----------  
Deliberação n.º 217/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para nomeação dos senhores Jorge Alberto Bombas Amador, engenheiro 

José Agostinho Saldanha Coelho, técnico superior do Departamento de Obras Municipais, e 

engenheiro Nuno Manuel Malheiros Cativo, Diretor do Departamento de Energia e Ambiente, para 

constituírem a comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das empreitadas de 

“Recuperação do edifício dos Paços do Concelho” e de “Recuperação dos tetos do Salão 

Presidencial e do Salão Nobre”. (NIPG 1059/16) ----------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

10) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, na Avenida do Mar, em Ferrel – 

Fernanda Paula Unipessoal, L.da: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 218/2016: O pedido de ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, 

na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado pela empresa Fernanda Paula Unipessoal, L.da, foi 

retirado da ordem do dia. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística para que os seus serviços, em conjunto com o Comandante 

Operacional Municipal, se desloquem ao local para verificarem a possibilidade de se instalar uma 

esplanada observando as regras previstas no Regulamento de Publicidade e de Ocupação do 

Espaço Público do Município de Peniche. (NIPG 17616/15) --------------------------------------------  

 

11) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento comercial, sito na Rua 

das Escolas, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 219/2016: O pedido de instalação de uma placa publicitária, na empena de um 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.02.2016 * Livro 107 * Fl.112 

estabelecimento comercial, sito na Rua das Escolas, em Ferrel, apresentado por Rui Manuel 

Conceição Antunes, foi retirado da ordem do dia. O senhor Presidente da Câmara deu indicação 

ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística para que os seus serviços se desloquem 

ao local para verificarem a possibilidade de se instalar a placa publicitária observando a legislação 

vigente. (NIPG 1384/16) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

12) Protocolo de colaboração – Município de Peniche/URAP - União de Resistentes 

Antifascistas Portugueses: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 220/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara para que o Município 

celebre um protocolo de colaboração com a URAP - União de Resistentes Antifascistas 

Portugueses foi retirada da ordem do dia. (NIPG 1250/16) -----------------------------------------------  

 

13) Projeto U-Bike - Portugal – Município de Peniche/Instituto Politécnico de Leiria: ----------  
Deliberação n.º 221/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 5 de fevereiro de 2016, para aprovação da minuta de Carta de Conforto relativa ao projeto 

U-Bike, da responsabilidade do Instituto Politécnico de Leiria. A proposta e a minuta atrás 

referidas dão-se aqui por reproduzidas e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. 

(Doc.106 NIPG 1940/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

14) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016 – Agrupamento de Escolas de Peniche: -----------  
Deliberação n.º 222/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 

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

Vice-Presidente da Câmara, datada de 3 de fevereiro de 2016, para autorizar a transferência do 

valor de 263,50 euros, para o Agrupamento de Escolas de Peniche, destinado a auxílios 

económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o 

primeiro ciclo do ensino básico, no ano letivo de 2015/2016, para complemento da verba já 

transferida na sequência da deliberação n.º 1405/2015, de 12 de outubro. (NIPG 923/16) ----------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

15) Parecer prévio vinculativo para a renovação de um contrato de prestação de serviços na 

área da cultura – António Manuel Cavalheiro Évora: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 223/2016: Deliberado por maioria, com três votos a favor, dos edis da Coligação 

Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos vereadores do Partido Socialista e do Partido 

Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 5 de fevereiro 

de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro 

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

«Considerando que compete à Câmara Municipal emitir parecer prévio vinculativo para a 

celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

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

da contraparte, designadamente no que respeita a contratos de aquisição de serviços cujo objeto 

seja a prestação de serviços na modalidade de tarefa ou avença, conforme previsto no n.º 5 

conjugado com o n.º 12 ambos do artigo 75.º da lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, Lei do 

Orçamento do Estado para 2015. 
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Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 18/2016 da DDAF. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida no n.º 12 do artigo 75.º 

da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, emita parecer prévio favorável para a renovação do 

contrato de prestação de serviços na área da cultura, celebrado entre o Município de Peniche e 

o senhor António Évora, contrato n.º 46/2014, de 30 setembro 2014.» (Doc.107 NIPG 1726/16) -  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

16) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Atividades e ao Plano de 

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro: ------  
Deliberação n.º 224/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 5 de fevereiro de 2016, 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, 19/2016, de 5 de fevereiro de 2016, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o 

ano de 2016 (modificação n.º 4), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» 

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

deste assunto. (Doc.108 NIPG 1919/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:  

 

17) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas em 2015 – 

Freguesia de Peniche: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 225/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

«Considerando a informação da DDAF, 17/2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 4732,32 € à Freguesia de Peniche, para comparticipar em 

50% o pagamento de despesas com a manutenção dos equipamentos afetos ao exercício das 

competências delegadas, realizadas em 2015, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato 

de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a 

Junta de Freguesia de Peniche, em 2 de maio de 2014.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.109 NIPG 288/16) ---  

 

18) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas em 2015 – 

Freguesia de Atouguia da Baleia: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 226/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

«Considerando a informação da DDAF, 16/2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 6459,31€ à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção dos equipamentos afetos ao 

exercício das competências delegadas, realizadas em 2015, nos termos da alínea a) do artigo 7.º 

do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de 

Peniche e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em 2 de maio de 2014.» O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.110 NIPG 15994/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 
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19) Apoio para a realização do Campeonato Regional de Orientação no âmbito do Desporto 

Escolar – Coordenação do Desporto Escolar do Oeste: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 227/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

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

Presidente da Câmara, datada de 29 de janeiro de 2016, para conceder à Coordenação do Desporto 

Escolar do Oeste apoio logístico para a realização do Campeonato Regional de Orientação no 

âmbito do Desporto Escolar, conforme descrito na informação n.º 4/16, datada de 28 de janeiro de 

2016, do Serviço Municipal de Proteção Civil, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.111 NIPG 1663/16) ----------------------------------------  

 

20) Apoio à realização do evento desportivo denominado II Etapa do III Circuito Regional de 

Surf – Centro de Formação de Atividades Náuticas de Peniche/Coordenação Local do Desporto 

Escolar do Oeste: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 228/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

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

Presidente da Câmara, datada de 29 de janeiro de 2016, para conceder ao Centro de Formação de 

Atividades Náuticas de Peniche/Coordenação Local do Desporto Escolar do Oeste apoio logístico 

para a realização do evento desportivo denominado II Etapa do III Circuito Regional de Surf, 

conforme descrito na informação n.º 3/16, datada de 28 de janeiro de 2016, do Serviço Municipal 

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

livro de atas. (Doc.112 NIPG 1666/16) ----------------------------------------------------------------------  

 

21) Apoio aos arranjos exteriores da Casa Mortuária de Reinaldes - Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia: ------------------------------------  
Deliberação n.º 229/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Para efeitos do previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, anexa-se informação do Departamento de Obras Municipais, com a estimativa 

de custos para apoio a obra solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia – materiais para arranjos exteriores à Casa Mortuária de 

Reinaldes. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e autorização, 

conforme informação do Departamento de Obras Municipais.» (Doc.113 NIPG 14329/15) -------  

 

22) Comparticipação para transporte escolar – Leandro Ribeiro Raimundo: ----------------------  
Deliberação n.º 230/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 2 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 29 de janeiro de 2016, que se anexa, 

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, do aluno Leandro 

Ribeiro Raimundo, residente em Atouguia da Baleia, a fim de poder frequentar o 6.º ano do Ensino 

Básico, na Escola 2.3 D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.114 NIPG 1876/16) -------------------  

 

23) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem: --------------  
Deliberação n.º 231/2016: O pedido de apoio para a realização da festa em honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à próxima 

reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  
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24) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Guia: ------------------------  
Deliberação n.º 232/2016: O pedido de apoio para a realização da festa em honra de Nossa 

Senhora da Guia foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à próxima reunião 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 233/2016: 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 dezanove horas e vinte 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 

7 de março 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. --------------------------------------------------  

 

 

 


