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ATA N.º 11/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos vinte e dois 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) Parques de Gás – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; 

 ------------------- 2) Ermida Santo Estêvão, Baleal – Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística;------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Projeto de espaços exteriores para requalificação de um talude, sito entre a Rua 

António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche;--------- ------------------------  

 ------------------- 4) Estudos das grelhas (ar condicionado) aplicadas no alçado sul do edifício, sito 

na Rua António Conceição Bento, n.º 8B, em Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística;---------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Aquisição de imóveis, sitos na Rua do Casal da Cruz, Atouguia da Baleia – 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; ------------------------------------------------------------------  

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

unifamiliar, sito na Rua Conde Ataíde, em Atouguia da Baleia – Virgínia Maria Pereira Bruno; --  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de 

habitação unifamiliar, Ilha do Baleal – Madalena Conceição Grandela Nunes Franco; --------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para construção de garagem, Rua da Liberdade, n.º 

58, Peniche – Jorge Carlos Dias Rico; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar (alterações 

ao proc.551/07 - de condomínio habitacional passa a moradia unifamiliar com recuperação de 

moinho existente), Casais de Mestre Mendo, Atouguia da Baleia – Luiz Rothier Bautzer; ---------  

 ------------------- 10) 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; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Proposta de ordenamento do estacionamento e respetiva circulação 

automóvel, na Papôa em Peniche; ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Protocolo para a realização de estágio curricular – Curso de Especialização 

Tecnológica em Gestão de Animação Turística – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

do Instituto Politécnico de Leiria; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas 

Portugueses;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 22.02.2016 * Livro 107 * Fl.127 

 

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

 ------------------- 15) II Festival Música de Cá; -------------------------------------------------------------  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Orçamento e Plano de Atividades de 2016 – Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche; --------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Licenciamento de espetáculo de rancho folclórico com música ao vivo – 

Associação Cultural Recreativa Casais Brancos; -----------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Apoio ao Projeto EMA, no âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica e 

Cientifica estabelecido entre o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Peniche – 

Pelouro de Educação; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Apoio à realização do evento desportivo denominado, Etapa do Circuito 

Regional do Centro e do Circuito Intersócios do PPSC – Península de Peniche Surf Clube; -------  

 ------------------- 20) Apoio às obras na igreja de São Bernardino - Fábrica da Igreja Paroquial da 

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

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

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

 ----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da. 

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos, encontrando-

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

O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às dezoito horas e quarenta e 

cinco minutos, tendo saído após a votação do ponto dez da ordem do dia, a que corresponde a 

deliberação n.º 273/2016. --------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes a senhora Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

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

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

Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a onze da ordem do dia e a 

senhora Sara Gomes, Técnica Superior de Arquitetura Paisagística, durante a apreciação e votação 

do ponto três da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 4/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

18 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: 

 

Todos os membros da Câmara Municipal prescindiram do direito de uso da palavra no período de 

antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 
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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) Parques de Gás – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ---------------------------------  
Deliberação n.º 264/2016: Deliberado encarregar os serviços de construir argumentação no 

sentido de reforçar, junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo, a intenção de desafetação da REN e da Rede Natura, do espaço onde se encontram 

instalados os parques de armazenamento de garrafas de gás, sitos no Casal da Vala, tendo em conta 

o parecer emitido pela consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora 

Fernanda Paula Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Ermida Santo Estêvão, Baleal – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ---------------  
Deliberação n.º 265/2016: Deliberado admitir-se a criação de estacionamento limitado em 

espinha, junto à ermida Santo Estêvão, na ilha do Baleal, ficando os serviços de apresentar uma 

proposta para consolidação daquele espaço. Deliberado, ainda, recolher parecer do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, relativamente à estrutura de limitação, que impõe a impossibilidade 

de acesso a veículos e encarregar o senhor Vice-Presidente da Câmara da gestão do processo. ----  

 

3) Projeto de espaços exteriores para requalificação de um talude, sito entre a Rua António da 

Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 266/2016: Deliberado assumir a execução global da obra de espaços exteriores 

para requalificação de um talude, sito entre a Rua António da Conceição Bento e a Travessa do 

Galhalhaz, em Peniche, com uma comparticipação da CCAM, na proporção do que foi a causa 

próxima de dissimulação do impacte visual dos equipamentos de ar condicionado. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou à Técnica Superior de Arquitetura Paisagística, Sara Gomes, que 

estabeleça diretamente o contacto com os Serviços Municipalizados, para resolução da questão da 

rede de drenagem das águas pluviais, existente no talude. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

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

  

4) Estudos das grelhas (ar condicionado) aplicadas no alçado sul do edifício, sito na Rua 

António Conceição Bento, n.º 8B, em Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
Deliberação n.º 267/2016: Deliberado aprovar a solução quatro apresentada na informação n.º 8, 

de 3 de julho de 2014, do Departamento de Energia e Ambiente, que aqui se dá por reproduzida e 

de qual se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, relativamente às grelhas (ar condicionado) 

aplicadas no alçado sul do edifício, sito na Rua António Conceição Bento, n.º 8B, em Peniche. --  

 

5) Aquisição de imóveis, sitos na Rua do Casal da Cruz, Atouguia da Baleia – Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 268/2016: Deliberado encarregar os serviços de verificarem o que efetivamente 

se encontra à venda, apreciar as condições, pelas quais foi cedido ao Município de Peniche o 

terreno contiguo e identificar as possibilidades urbanísticas para o local. O senhor Vereador 

Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (NIPG 

17450/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

na Rua Conde Ataíde, em Atouguia da Baleia – Virgínia Maria Pereira Bruno: ------------------  
Deliberação n.º 269/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a 
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seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ---------  

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para legalização e alteração de moradia unifamiliar, sita na Rua Conde Ataíde, n.º10, no lugar e 

freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Virgínia Maria Pereira Bruno, no dia 

22 de maio de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 12 de fevereiro de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser 

apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima 

referido.» Deliberado, ainda, proceder-se à identificação dos proprietários do imóvel contiguo, que 

ainda não cumpre o alinhamento previsto e avaliar o estado do mesmo. O senhor Vereador Ângelo 

Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.128 

DPGU 59/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de habitação unifamiliar, 

Ilha do Baleal – Madalena Conceição Grandela Nunes Franco: -------------------------------------  
Deliberação n.º 270/2016: O pedido de licenciamento para demolição do existente e construção 

de habitação unifamiliar na Ilha do Baleal, efetuado por Madalena Conceição Grandela Nunes 

Franco, foi retirado da ordem do dia. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (DPGU 114/15) ------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para construção de garagem, Rua da Liberdade, n.º 58, Peniche – 

Jorge Carlos Dias Rico: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 271/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para construção de garagem a erigir num prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 58, em Peniche, 

apresentado em nome de Jorge Carlos Dias Rico, no dia 6 de novembro de 2015, nas condições 

do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 12 de fevereiro 

de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme 

dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» O senhor Vereador Filipe Sales não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.129 DPGU 128/15) --  

 

9) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar (alterações ao proc.551/07 

- de condomínio habitacional passa a moradia unifamiliar com recuperação de moinho 

existente), Casais de Mestre Mendo, Atouguia da Baleia – Luiz Rothier Bautzer: -----------------  
Deliberação n.º 272/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 19 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para construção de moradia unifamiliar (alterações ao proc.551/07-de condomínio habitacional 

passa a moradia unifamiliar com recuperação de moinho existente), obra a executar em dois 

prédios sitos na Rua dos Moinhos, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 

Baleia, apresentado em nome de Luiz Rothier Bautzer, no dia 24 de novembro de 2015, nas 

condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 15 de 
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fevereiro de 2016. Os Projetos de especialidades e demais elementos constantes naquele parecer 

deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma 

acima referido.» (Doc.130 DPGU 135/15)------------------------------------------------------------------  

 

10) 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 273/2016: 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, efetuado 

pela Auto Júlio - Comércio de Veículos e Automóveis, L.da, foi retirado da ordem do dia. ---------  

O senhor Presidente da Câmara leu o parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, relativamente a este assunto. O senhor Vereador Ângelo Marques manifestou, uma 

vez mais, a sua indignação, pela protelação deste processo e mais, agora, face à conclusão do 

parecer apresentado. O senhor Presidente da Câmara disse ser do conhecimento de todos a 

posição que têm sobre este assunto. Relembrou a metodologia proposta na última reunião em que 

o assunto foi abordado. O senhor vereador Filipe Sales disse que antes de se pronunciarem sobre 

o assunto, do ponto de vista político, importa saber se é possível, do ponto de vista legal, 

regulamentar e se cumpre todas as normas de segurança. Disse que ao analisar o parecer 

depreendeu que o que deveria ser feito era um pedido de esclarecimento ao requerente, quanto à 

proposta que é apresentada, uma vez que os serviços técnicos não conseguem interpretar a 

proposta, do ponto de vista de segurança, relativamente à compatibilidade com a área a implantar. 

Esclareceu que, face ao parecer técnico apresentado, não consegue perceber se existem garantias, 

do ponto de vista da segurança, para a implantação de um posto de abastecimento de combustível 

naquele local. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta da pesquisa exaustiva que fez às 

atas da Câmara Municipal e Assembleia Municipal sobre os assuntos relacionados com a 

instalação de bombas de abastecimento de combustível, dizendo que em coerência com a posição 

que têm vindo a ter, nas últimas décadas, não concordam com a instalação de bombas de 

abastecimento de combustível naquele local, todavia, sempre mostraram disponibilidade para 

encontrar outras soluções. Referiu as leituras dadas ao parecer técnico e ao comunicado efetuado 

pela empresa requerente, admitindo que a emissão do parecer deveria ter sido mais célere. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves disse julgar que este processo foi o que mais intervenções suscitou. 

Disse ser lamentável que qualquer instituição, empresa ou cidadão tenha que esperar dezasseis 

meses para obter uma resposta e que por vezes, são situações, como estas, que retiram algumas 

competências às autarquias. Esclareceu que o processo deveria ter sido encaminhado, no sentido 

da Câmara decidir se estava aberta ao aluguer ou à venda do terreno e depois, conforme a decisão 

tomada, pedir aos serviços que verificasse, do ponto de vista da segurança se era possível 

compatibilizar a legislação existente com aquilo que é uma decisão de principio da Câmara para o 

aluguer ou venda do terreno para determinado fim. Disse ser vergonhoso, cumprir-se o parecer 

emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e pedir-se à empresa em causa que 

reformulasse o pedido, dezasseis meses depois de ter sido efetuado o pedido. Disse que o aluguer 

é sempre uma fonte de receita possível e desejável para a Câmara. Disse que todo este processo 

tem sido conduzido de uma forma muito incorreta, como se a Câmara só reivindicasse os seus 

direitos. O senhor Presidente da Câmara deu conta dos dois caminhos apresentados, um deles 

com uma componente marcadamente politica. O senhor Vice-Presidente da Câmara chamou à 

atenção para o facto de terem sido, sempre, colocadas alternativas, a propósito desta e de outras 

pretensões. Disse não serem contra a instalação de mais estabelecimentos de abastecimento de 

combustíveis, no concelho. O senhor Vereador Filipe Sales esclareceu que o problema do custo 

exacerbado dos combustíveis, em Portugal, é relativamente recente, se reportarem aos mais de 

quarenta anos de democracia existentes. Chamou à atenção para a necessidade de adaptação aos 
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tempos modernos e à realidade de mercado. Disse que, enquanto Câmara e facilitadores da 

iniciativa privada, em benefício da comunidade, já se deveria ter feito muita coisa. Relembrou a 

deliberação tomada em 26 de outubro de 2015, relativamente a este assunto, justificando a posição 

tomada pelo PSD. Disse que tinha alguma dificuldade em estar no lugar do senhor Presidente da 

Câmara, devido à forma como foi feita a gestão deste processo. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse que existe uma obrigação, por parte da Câmara Municipal, de criar condições 

para que os munícipes de Peniche tenham os mesmos direitos que os munícipes de outros 

concelhos. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse parecer-lhe que existiam pessoas com 

muito pouca vontade de aprovar a instalação de bombas de abastecimento de combustível low-

cost. Reiterou a posição do PSD de querer bombas de abastecimento de combustíveis low-cost na 

cidade de Peniche. Considerou inaceitável a forma como o assunto tem sido discutido. O senhor 

Presidente da Câmara disse nada o envergonhar relativamente ao que foi feito, reiterando a sua 

posição, quanto à instalação pretendida. Relembrou, uma vez mais, a metodologia, por ele 

proposta. No decorrer do debate, foi apontada uma possibilidade de localização e o pedido de 

apreciação dessa localização, ficando os serviços de aprofundarem essa informação. ---------------   

 

11) Proposta de ordenamento do estacionamento e respetiva circulação automóvel, na Papôa 

em Peniche: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 274/2016: Deliberado aprovar o estudo apresentado para ordenamento do 

estacionamento e respetiva circulação automóvel, na Papôa, em Peniche, considerando-o como 

uma primeira fase e desencadear o processo junto da APA. (Doc.131) ---------------------------------   

O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse compreender a intenção da intervenção minimalista 

que se pretende fazer na Papôa, de alguma defesa relativamente à zona de arriba, todavia, julga 

que se poderia caminhar no sentido de um estudo mais aprofundado, mais global, em que fosse 

inserido, nesta solução, o circuito pedonal. Disse, uma vez mais, que compreendia a necessidade 

de uma intervenção urgente e que isso não se compadecia com o tempo que levava a fazer-se estes 

estudos. Disse que o estudo deveria ser uma preocupação de todos, em relação ao futuro e que 

gostariam de propor algumas soluções, em termos de alterações, designadamente em relação ao 

estado em que se encontra o cemitério do San Pedro de Alcântara, que não dignifica a Câmara 

Municipal, nem faz homenagem aos que ali se encontram sepultados. Sugeriu que o caminho ali 

existente fosse fechado. Disse ter tido conhecimento de que, em tempos, houve interesse, por parte 

da Embaixada do Perú, em colaborar com a Câmara Municipal nas intervenções daquele espaço. 

Disse julgar que o espaço deveria ser dignificado, independentemente da colaboração ou não da 

Embaixada em questão. Relativamente à questão colocada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, 

relativamente ao caminho existente, o senhor Presidente da Câmara disse que era um problema 

que se resolvia com a delimitação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que a ideia das 

bolsas de estacionamento era importante, todavia tinha que se ter a noção que se não forem criadas 

soluções alternativas consistentes, o mais certo é não haver ninguém a respeitar o que lá se vai 

fazer. Disse que existe a hipótese de se aumentar o número de lugares de estacionamento, evitando 

assim, que as pessoas prevariquem, apresentando os vários locais, onde este aumento é possível. 

Apresentou também locais onde o acesso deverá ser proibido. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que a preocupação, aquando da elaboração da proposta apresentada, era de garantir 

o mínimo de lugares para dar resposta áquilo que, hoje, é a taxa de utilização daquela zona. O 

senhor Presidente fez um resumo do que havia sido proposto pelo senhor Vereador Jorge 

Gonçalves, designadamente a delimitação do espaço do Cemitério do San Pedro de Alcântara, 

com a eliminação de uma passagem ali existente, admitir estacionamento junto ao porto da Areia 

Norte, admitir estacionamento longitudinal em toda esta área de intervenção e admitir mais 

espaços de estacionamento junto ao triângulo existente, no Forte da Luz. Relativamente à outra 

área de intervenção, na zona da muralha disse que será elaborado um estudo próprio, para que uma 
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situação não trave a outra. Relativamente à regularização do piso e colocação de tout venant, todos 

os membros da Câmara manifestaram o seu acordo. O senhor Vereador Filipe Sales disse ser certo 

que toda aquela área era merecedora da atenção de todos e que o que se quis acautelar com esta 

solução, ainda que de carácter minimalista, é uma solução imediata de contenção da pressão 

exercida na arriba e que coloque em evidência aquele património natural e histórico, que é dono 

de uma beleza inigualável. Disse que mais importante que acautelar estacionamento era fazer-se a 

delimitação, por forma a reordenar o espaço. Disse serem merecedoras da atenção de todos, as 

preocupações apresentadas pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, designadamente, as questões 

relativas ao cemitério de San Pedro de Alcântara e Quebrado. Disse concordar que se tenha em 

conta um estudo que possa acautelar, a curto prazo, a defesa do património nacional. Relativamente 

à questão das placas identificativas do cemitério de San Pedro de Alcântara, disse parecer-lhe ser 

uma questão de fácil resolução. Disse que, não se opondo às sugestões apresentadas pelo Partido 

Socialista, o que realmente era importante era erradicar o estacionamento automóvel, que não é 

compatível com o evidenciar daquele património natural. O senhor Presidente da Câmara disse 

que a possibilidade de aumento de lugares de estacionamento tem que ser apreciado em conjunto 

com a APA. Propôs que se aprovasse a intervenção na Papôa, considerando-a como uma primeira 

fase e que se desse inicio a uma segunda fase, que contemplaria os aspetos que foram colocados, 

ao qual se iria associar a intervenção no quadro da muralha, na localização definida. O senhor 

Vereador Filipe Sales concordou com o proposto e manifestou o agrado porque a questão da 

Papôa, também estava consagrada nas propostas efetuadas no exercício da oposição construtiva, 

aquando das Grandes Opções do Plano. Manifestou agrado pela resposta positiva à oposição 

construtiva, designadamente nas questões da Papôa, Ponta do Trovão e ermida de Santo Estevão. 

Aproveitou a oportunidade para solicitar que, da mesma forma metodológica com que estes 

assuntos foram discutidos, fosse também discutida uma versão minimalista de proteção e 

contenção ao estacionamento automóvel, na zona do Baluarte da Gamboa, uma vez que muito há 

a fazer para a preservação daquele património histórico.  

  

Protocolos: 
 

12) Protocolo para a realização de estágio curricular – Curso de Especialização Tecnológica 

em Gestão de Animação Turística – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do 

Instituto Politécnico de Leiria: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 275/2016: 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 19 de fevereiro de 2016, para aprovação do texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do 

Instituto Politécnico de Leiria, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, que tem por objeto a realização de dois estágios curriculares no âmbito do 

Curso de Especialização Tecnológica em Gestão de Animação Turística. (Doc.132 NIPG 2055/16)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses: ------  
Deliberação n.º 276/2016: A proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Peniche e a URAP foi retirada da ordem do dia, devendo ser agendada para a próxima reunião 

extraordinária da Câmara Municipal. (NIPG 1250/16) ----------------------------------------------------   

 

Eventos de iniciativa municipal: 
 

14) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – Pelouro da Juventude: 
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Deliberação n.º 277/2016: Deliberado considerar a situação excecional da atleta Susana Santos, 

na categoria de atletismo, lesionada entre maio e setembro de 2015, tendo em conta a carreira 

desportiva da mesma e aprovar a listagem preliminar dos candidatos admitidos no processo de 

candidatura aos Prémios de Mérito Desportivo. (Doc.133 NIPG 2620/16) ----------------------------  

 

15) II Festival Música de Cá: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 278/2016: Deliberado aprovar os termos da participação e o formulário de 

candidatura ao II Festival “Música de Cá, que visa a participação de projetos musicais de génese 

local, durante os meses de julho e agosto de 2016. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.134 NIPG 2610/16) ----  

 

Relacionamento Institucional: 
 

16) Orçamento e Plano de Atividades de 2016 – Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 279/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do orçamento e plano de 

atividades da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para 2016. Os 

documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao 

livro de atas. (NIPG 1773/16) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

17) Licenciamento de espetáculo de rancho folclórico com música ao vivo – Associação 

Cultural Recreativa Casais Brancos: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 280/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao solicitado pela Associação Cultural Recreativa de Casais Brancos, por 

requerimento, datado de 10 de fevereiro de 2016, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de fevereiro de 2016, proponho 

que se autorize a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º 

e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização espetáculo de rancho 

folclórico c/musica ao vivo, no pavilhão da Associação Cultural Recreativa Casais Brancos, sito 

na Rua das Flores, na localidade de Casais Brancos, no dia 19 de março de 2016; 

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

manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação Cultural Recreativa Casais Brancos, 

do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de rancho folclórico c/musica ao vivo, a 

realizar no dia de 19 de março de 2016, em Casais Brancos.» (Doc.135 NIPG 1950/16) ----------  

 

Apoios diversos: 
 

18) Apoio ao Projeto EMA, no âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica e Cientifica 

estabelecido entre o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Peniche – Pelouro 

de Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 281/2016: Deliberado aprovar a solução apresentada pelo Departamento de Obras 

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

atas, para construção de uma estrutura para base de aquários, no âmbito do projeto EMA, e 

autorizar os serviços municipais a realizarem, por administração direta, as obras necessárias, 
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assumindo os custos com a mesma. (Doc.136 NIPG 2464/16) ------------------------------------------  

 

19) Apoio à realização do evento desportivo denominado, Etapa do Circuito Regional do Centro 

e do Circuito Intersócios do PPSC – Península de Peniche Surf Clube: -----------------------------  
Deliberação n.º 282/2016: 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 18 de fevereiro de 2016, para conceder apoio logístico para a 

realização do evento desportivo, coorganizado pelo PPSC e pelo Município de Peniche 

denominado, Etapa do Circuito Regional do Centro e do Circuito Intersócios do PPSC, 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.137 NIPG 2487/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Apoio às obras na igreja de São Bernardino - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Leonardo de Atouguia da Baleia: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 283/2016: Deliberado autorizar os serviços municipais a realizarem, por 

administração direta, as obras necessárias à substituição do pavimento da Igreja de São 

Bernardino, assumindo os custos com a mão-de-obra, equipamento e materiais, no valor estimado 

de 9950,00 euros. (Doc. 138 NIPG 2638/16) ---------------------------------------------------------------  

 

Regulamentos municipais: 
 

21) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 284/2016: A proposta do regulamento de comércio a retalho não sedentário do 

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

 

Outros: 
 

22) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
Deliberação n.º 285/2016: O relatório referente às atividades adjudicadas ao fornecedor Hora H 

– Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da, nos anos 2013, 2014 e 2015, foi retirado da 

ordem do dia. (NIPG 2646/16) --------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 286/2016: 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, 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: 
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A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

14 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. ----------------------------------------  

 

 

 


