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ATA N.º 13/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos vinte e nove 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: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Apresentações: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Apresentação do memorial evocativo dos presos políticos da Fortaleza de 

Peniche, pelo arquiteto e escultor José Aurélio; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Apresentação das competências, projetos em cursos e futuros do Serviço 

Municipal de Arqueologia; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Apresentação do ponto de situação da revisão do POOC - Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - Mafra (POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - 

Cabo Espichel); ------------------------------ -------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 4) Estudo para a execução de um parque de estacionamento para autocaravanas, 

na Avenida do Golfe, no Casal Moinho – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; ----------  

 ------------------- 5) Proposta de alinhamentos para a Rua de São Marcos e para a Rua do Visconde, 

em Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; --------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em oficina, sita no Vale 

do Grou – Hortapronta - Hortas do Oeste, S.A.; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para ampliação e alteração da área administrativa das 

instalações de estabelecimento de comércio por grosso, sito no Vale do Grou – Hortapronta - 

Hortas do Oeste, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia 

unifamiliar, sita na Rua da Liberdade, nos Casais Brancos – Dina Fernanda Conceição Delgado;  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar, sita na 

Avenida da Praia, no Lugar da Estrada – Maria Emília Leal - Cabeça de Casal da Herança de; ---  

 ------------------- 10) Contrato de urbanização resultante da Unidade de Execução do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Obras a realizar por administração direta, de 29 de fevereiro a 22 de abril de 

2016 – Departamento de Obras Municipais; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua das Pedras Muitas com a 

Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Guarda Nacional Republicana;----- -------------------------  

 ------------------- 13) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária, 

na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Guarda Nacional Republicana; --------------------------  

 ------------------- 14) Sinalização de trânsito na Avenida do Golfe, no Casal Moinho e na 

Consolação – Departamento de Obras Municipais; --------------------------------------------------------  
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 ------------------- 15) Sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Padre Faria Lopes, da 

Carreira, Dr. Manuel Pedrosa, da Filarmónica e da Misericórdia, em Atouguia da Baleia – 

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

 ------------------- 16) Sinalização de trânsito no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, na Rua 

Amélia Maria Ferreira Alexandre e na Travessa do Adro, na Serra d’El-Rei – Freguesia da Serra 

d’El-Rei;---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Divisão de um edifício, sito na Estrada Nacional 114, em Atouguia da Baleia, 

em propriedade horizontal – Luís José Bruno Pereira; ----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Aquisição de imóvel, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, Brejo, em Ferrel – 

Maria Manuel Correia Fonseca Martins; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, 

sito na Praia do Molhe Leste; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 22) Protocolo para a realização de estágio curricular – Técnico de Design Gráfico 

– Colégio Rainha D. Leonor; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Regulamento da 37.ª Corrida das Fogueiras – Pelouro do Desporto;----------  

 ------------------- 24) Regulamento da 16.ª Corrida das Fogueirinhas – Pelouro do Desporto;------- 

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

 ------------------- 25) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação de serviço externo 

na área de arqueologia, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal – Departamento 

Administrativo e Financeiro; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Parecer prévio vinculativo para a contratação de dois trabalhadores para 

prestar serviço na ilha da Berlenga – Departamento Administrativo e Financeiro; -------------------  

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

 ------------------- 27) Concerto de Páscoa – Coral Stela Maris de Peniche; -----------------------------  

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

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

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

 ------------------- 29) Apoio para os grupos que participaram no desfile do Carnaval – Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Apoio para a realização do XIII Open Internacional de Taekwondo Cidade de 

Peniche 2016 – Clube de Taekwondo de Peniche; ---------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 32) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Guia;-------- 

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

 ------------------- 33) 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 quarenta e cinco minutos, 

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

A reunião foi interrompida entre as vinte horas e quinze minutos do dia vinte e nove de fevereiro 

e as vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de março de dois mil e dezasseis. --  

O senhor Vereador Filipe Sales só participou na reunião até às zero horas e quarenta e cinco 

minutos do dia três de março, tendo saído após a votação do ponto dezanove da ordem do dia, a 
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que corresponde à deliberação n.º 310/2016. ---------------------------------------------------------------  

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

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

durante toda a reunião, os senhores Pedro Ferreira, Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, durante a apreciação e votação dos pontos quatro a dez da ordem do 

dia, 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 três a 

dez da ordem do dia, Alexandra Tormenta, Técnica Superior do Urbanismo, durante a apreciação 

e votação do ponto quatro da ordem do dia, Ana Elisa, Humberto Machado e Nuno Carvalho 

Veterinária Municipal, encarregado Operacional e Técnico Superior de Ambiente, respetivamente, 

durante o período de antes da ordem do dia, Rui Venâncio e Sílvia Santos, do Serviço Municipal 

de Arqueologia, durante a apreciação e votação dos pontos um e dois da ordem do dia e o Arquiteto 

José Aurélio, durante a apreciação e votação do ponto um da ordem do dia. --------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 5, 6 e 7/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 21 e 25 de janeiro e 1 de fevereiro, tendo sido dispensada a sua leitura 

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente da Câmara solicitou aos técnicos responsáveis pelos serviços de higiene e 

limpeza e veterinária, que fizessem um esclarecimento, relativamente às acusações efetuadas ao 

Canil Municipal, por parte da Associação Brigada das Amigas. O Técnico Superior de Ambiente, 

Nuno Carvalho, esclareceu que o canil existente, podendo não responder às exigências legais de 

hoje, é o melhor canil que foi possível construir, à data. Disse que o canil funcionava sob 

orientação direta da Veterinária Municipal e que os Serviços de Higiene e Limpeza prestavam 

serviços de manutenção do espaço e limpeza. Esclareceu que apesar das deficiências, em termos 

de recursos humanos, as novas exigências também haviam sido satisfeitas, designadamente, o 

aumento da frequência das limpezas, alimentação, etc. O Encarregado Operacional dos Serviços 

de Higiene e Limpeza, Humberto Machado, confirmou o que havia sido dito pelo Técnico 

Superior de Ambiente e deu conta da implementação de um impresso, com assinatura, data, hora 

e procedimento, preenchido sempre que é efetuado o serviço, para que não restem quaisquer 

dúvidas. A Veterinária Municipal deu conta do trabalho que tem sido efetuado, no que respeita 

às adoções, e fez alguns esclarecimentos, relativamente às situações concretas que motivaram uma 

atitude difamatória e de desrespeito, que determinadas pessoas têm tido, para com a Câmara 

Municipal e em particular para com a Veterinária Municipal. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara reafirmou o que os técnicos haviam dito, uma vez que é conhecedor da realidade. Disse 

que deveriam ser criadas condições para haver alguma paz social. O senhor vereador Jorge 

Gonçalves disse que este tipo de associações de voluntariado são importante para a sociedade 

civil, todavia, é necessário saber balizar a relação entre estas instituições e aquilo que é o poder 

público, que tem competências próprias nestas matérias. Disse existirem duas questões 

fundamentais nesta situação, designadamente, a relação desta associação com a Veterinária 

Municipal, que originou estas queixas e a existência do Canil Municipal. Disse que não era 

intenção da Câmara, que o canil existente atualmente fosse uma solução definitiva. Fez um breve 

resumo histórico relativamente à evolução deste processo, lendo as deliberações tomadas desde 

2000 até aos dias de hoje. Disse que a questão fundamental, que deveria ser analisada, era saber 

se a Câmara tem necessidade, ou não, de ter um Canil Municipal, uma vez que as competências 
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que o poder público possui relativamente a esta matéria não são todas passíveis de serem delegadas 

em associações privadas, como por exemplo a APAP. O senhor Vereador Ângelo Marques 

reconheceu o trabalho desenvolvido pela Veterinária Municipal, pelo Técnico Superior de 

Ambiente e Encarregado Operacional dos Serviços de Higiene e Limpeza. Disse querer salientar 

que esta situação passa pela assunção de um problema e que é importante verificar-se se a solução 

deste problema é a questão do Canil Municipal ou Intermunicipal. Disse achar esta situação um 

pouco sui generis, pelo facto de na última Assembleia Municipal se ter discutido esta temática e 

ter sido reconhecido, inequivocamente, o excelente trabalho prestado pela associação em causa. 

Disse ser importante perceber, exatamente, o que se passa, não querendo colocar em causa as 

informações dadas pela Veterinária Municipal, que disse tomar como certas. O senhor Vereador 

Filipe Sales deu as boas vindas aos técnicos e recordou que, na reunião de câmara realizada no dia 

23 de agosto de 2015, se tinha apelado a uma pacificação do ambiente que colocasse em superior 

interesse o interesse dos munícipes e que a Veterinária Municipal havia levantado algumas 

suspeições relativamente à Brigada das Amigas, no que tocava a questões de ordem financeira. 

Disse ter percebido, desde logo, que esta situação poderia criar um entrave para um bom 

relacionamento institucional entre a CMP e uma futura associação. Corroborou com as palavras 

do senhor Vereador Ângelo Marques, relativamente a todos os membros da Assembleia Municipal 

se terem pronunciado favoravelmente, relativamente à Brigada das Amigas. Disse que, com a 

reunião que decorria, depreendeu que estavam perante um diferendo difícil de ultrapassar. A 

senhora Vereadora Cristina Leitão relatou uma cronologia de acontecimentos, por forma a dar a 

perceber que esta temática nunca foi tão falada como no último ano, talvez por força das redes 

sociais. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que o Partido Social Democrata tem, durante 

décadas, pugnado por encontrar uma solução para o Canil Municipal. Referiu as intervenções 

efetuadas pelos vários Vereadores do PSD, relativamente ao assunto, dizendo que nunca houve 

estratégia, ou seja, consequência das deliberações tomadas. Disse que havia recebido um 

telefonema de uma munícipe, em agosto de 2015, quando estava de férias no Algarve, que 

manifestava preocupação com a situação dos cães no Canil Municipal. Para poder esclarecer a 

senhora, decidiu telefonar à senhora Veterinária Municipal, e da longa conversa que tiveram sobre 

este tema, sentiu que algo de muito positivo poderia surgir para resolução do problema. Disse que 

a senhora Veterinária Municipal teve oportunidade, ao longo da conversa, de lhe dar conta de 

outras situações de animais em situações pouco dignas e de fazer algumas considerações 

relativamente ao senhor Presidente da APAP. Disse ter dito que, quando voltasse às suas funções, 

iria propor que o assunto fosse presente a reunião de câmara para que se pudesse discutir esta 

matéria e verificar as soluções possíveis. Disse não o ter feito, porque o resultado da conversa com 

a senhora Veterinária Municipal foi um diferendo complicado entre o senhor Presidente de Câmara 

e o senhor Presidente da APAP. Disse que a senhora Veterinária havia reportado ao senhor 

Presidente da Câmara o que entendeu que deveria reportar e que o senhor Presidente fez o que 

entendeu que deveria ser feito. Disse ter sabido, mais tarde, que a situação entre os senhores 

Presidentes, da Câmara e da APAP acabou por ser resolvida. Disse ter tido como objetivo que o 

assunto fosse presente a reunião para que se encontrasse uma solução, e para isso, havia pedido a 

presença da senhora Veterinária Municipal. Manifestou o seu descontentamento com a postura da 

senhora Veterinária Municipal. Relembrou as propostas e as soluções que o PSD foi apresentando 

ao longo o tempo, para dignificar as instalações existentes. Disse ter feito conta de que no final do 

ano tivessem o relatório, os dados estatísticos e a solução para o canil. Disse quererem uma solução 

rápida para o canil existente. O senhor Vice-Presidente da Câmara propôs que se elaborasse um 

projeto e que se instalasse um Canil Municipal, num terreno que a Câmara possui e que atualmente 

partilha com a APAP, ficando a questão do envolvimento de uma ou duas associações para 

defender posteriormente. Disse que o importante era dar uma resposta a esta situação e que o resto 

não era, na sua opinião, fundamental. ------------------------------------------------------------------------   
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INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 11 de fevereiro, participou numa iniciativa desenvolvida pela Nerley, em Leiria, onde 

esteve presente o senhor Secretário de Estado da Indústria. ----------------------------------------------  

- No dia 11 de fevereiro, participou numa reunião da Fundação do Desporto, em torno dos Centros 

de Alto Rendimento, onde foi aprovada uma candidatura que visa a promoção externa dos CAR.   

- No dia 12 de fevereiro, esteve presente na apresentação de um projeto de turismo acessível, em 

que participarão vários concelhos da região. ----------------------------------------------------------------   

- No dia 13 de fevereiro, esteve presente numa reunião, onde o tema foi a possibilidade da 

candidatura ao afundamento da Corveta João Coutinho. --------------------------------------------------  

- No dia 15 de fevereiro, reuniu-se com a APA, relativamente ao Programa da Orla Costeira. -----  

- No dia 15 de fevereiro, esteve presente no Conselho Regional do Centro, que teve lugar em 

Castelo Branco. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de fevereiro, na qualidade de membro da Direção da Associação das Entidades 

Gestoras de Água e Saneamento, reuniu-se com o senhor Ministro do Ambiente. -------------------  

- No dia 17 de fevereiro, reuniu-se com os representantes da Paróquia de Atouguia da Baleia, na 

Capela de São Bernardino, de onde surgiu a proposta de reabilitação de parte do piso e mobiliário. 

- No dia 18 de fevereiro, reuniu-se na Comunidade Intermunicipal. ------------------------------------  

- No dia 19 de fevereiro, reuniu-se com grande parte dos proprietários dos terrenos, onde 

futuramente se instalará o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. --------------------------------------  

- No dia 19 de fevereiro, reuniu-se com o senhor Tó Romano, relativamente ao Projeto Florir 

Portugal – Florir Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de fevereiro, esteve presente na 6.ª Gala do Agrupamento de Escolas de Peniche, 

felicitando o Agrupamento pela atividade desenvolvida. -------------------------------------------------  

- Apresentou as condolências à família do senhor Jerónimo Barbosa, Ex-Veterinário e Presidente 

da Câmara Municipal, e reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu nas duas vertentes. -------  

- No dia 20 de fevereiro, esteve presente na Festa de Homenagem ao António Évora, pelos 50 anos 

de carreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- No dia 21 de fevereiro, esteve presente na inauguração da Casa Mortuária de Reinaldes, 

reconhecendo o trabalho da comunidade para a concretização deste projeto. -------------------------  

- No dia 21 de fevereiro, esteve presente na 1.ª Etapa do Circuito Regional do Centro em Surf, que 

contou com uma participação, bastante alargada, de atletas da Região Centro. -----------------------  

- No dia 21 de fevereiro, subscreveu o protocolo com a Universidade Sénior. ------------------------  

- No dia 21 de fevereiro, esteve presente na abertura da exposição “Mar de Descobertas – Pintar o 

Mar”, organizada pelo Agrupamento de Escolas de Peniche, felicitando toda a comunidade escolar 

pelo envolvimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de fevereiro, participou na apresentação de um estudo, desenvolvido pela Gulbenkian 

e com o envolvimento da CCDR, através do Programa Operacional da Região de Lisboa, sobre a 

região funcional de Lisboa, a que deram o título “Uma metrópole para o Atlântico”. ---------------  

- No dia 23 de fevereiro, esteve presente no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de fevereiro, reuniu-se com a AWEnergy. ----------------------------------------------------    

- No dia 24 de fevereiro, esteve presente na reunião sobre o skate park. -------------------------------  
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- Deu conta do início de um trabalho, que pode posicionar Peniche, naquilo que são os projetos 

futuros do Oceanário. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de fevereiro, participou numa reunião com a Secretária de Estado do Ordenamento do 

território, em torno das áreas protegidas. --------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de fevereiro, reuniu-se com a Arméria.--------------------------------------------------------  

- No dia 25 de fevereiro, esteve presente na apresentação do senhor Comandante Distrital de 

Policia de Segurança Pública, bem como os responsáveis pelas Caldas da Rainha e Peniche, 

desejando-lhes as maiores felicitações. ----------------------------------------------------------------------  

- No dia 25 de fevereiro, esteve presente numa reunião, no âmbito da Fórum Oceano. --------------   

- No dia 25 de fevereiro, reuniu-se com a usufrutuária do tereno de Ferrel, senhora Maria do Céu. 

- No dia 26 de fevereiro, reuniu-se com a Comissão de Gestão Local do Centro de Alto 

Rendimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de fevereiro, esteve presente numa reunião com a APA, onde se abordou a questão do 

uso balnear da praia da Berlenga, no quadro do Programa da Orla Costeira. --------------------------  

- No dia 26 de fevereiro, esteve presente na Assembleia Municipal. ------------------------------------  

- No dia 27 de fevereiro, reuniu-se com o senhor Padre Diogo. -----------------------------------------  

- No dia 27 de fevereiro, reuniu-se com a Junta de Freguesia de Ferrel, para preparação da evocação 

dos 40 anos da luta anti nuclear e da manifestação da população de Ferrel, que teve lugar em 15 

de março de 1976. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

- No dia 29 de fevereiro, esteve presente numa reunião de apresentação de cumprimentos, por parte 

da nova Administração do Centro Hospitalar do Oeste. ---------------------------------------------------  

- Apresentou um voto de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Barradas Leitão. --------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 10 a 21 de fevereiro do 

corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Na reunião com a equipa técnica municipal a propósito do Regulamento de Bolsas de Estudo 

Municipal; 

- Na visita ao futuro Museu das Rendas de Bilros com os técnicos que integram a execução do 

projeto expositivo a fim de se enquadrar, no espaço físico, o grafismo pretendido para este novo 

equipamento cultural municipal; 

- Na iniciativa “Zumba Our fit” dinamizada pela instrutora Joana Marcão, na vila de Atouguia 

da Baleia; 

- Nas comemorações do 114º Aniversário da Associação de Educação Física, Cultural e 

Recreativa Penichense. Uma associação com um percurso interessante, ao serviço da recreação, 

cultura e desporto. Um marco na história do associativismo de Peniche;  

- Na visita às obras municipais em curso, com especial destaque para as vias em Reinaldes e para 

a estrada Ribafria/Paço; 

- Na reunião com a jovem empresa “Turma dos Triunfos”. Esta empresa é constituída por 3 jovens 

licenciados em engenharia mecânica e aposta na venda de souvenirs aos turistas através de pontos 

de venda móveis. As vendas irão iniciar em março na zona de Belém (Mosteiro dos Jerónimos e 

zona junto aos Pastéis de Belém) e agregarão produtos diferenciados com inspiração em ícones 

da cultura portuguesa como o fado, a cortiça, o mar e a renda de bilros. Da reunião tida surgiu 

a possibilidade de estes jovens conceberem propostas em 3D com integração da Renda de Peniche 

para venda quer em Lisboa, quer em outras zonas do território português. Uma possibilidade a 

explorar no âmbito da criação de produtos de merchandising dedicado à Renda de Peniche; 

- Na reunião com o proprietário do restaurante “Cabem todos” sobre o processo em curso na 

Câmara Municipal de Peniche;  
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- Na reunião de trabalho no âmbito da execução do Relatório do Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia;  

- Na reunião sobre a Igreja de S. Bernardino;  

- Na reunião com os vários Agrupamentos de Escolas do concelho de Peniche sobre a iniciativa 

“As Rendas vão à Escola”. Esta reunião teve como principal objetivo potenciar o envolvimento 

da comunidade escolar nesta iniciativa pioneira na Europa que pretende fomentar a 

aprendizagem da arte de tecer a renda de bilros, junto das crianças do 1º ciclo; 

- Na VI Gala de Prémios de Mérito e Excelência do Agrupamento de Escolas de Peniche 2014/15. 

Uma atividade que premeia o empenho dos seus alunos e que serve como incentivo ao bom 

aproveitamento escolar; 

-Nas Comemorações dos 50 anos de carreira de António Évora. Colaborador da Câmara 

Municipal de Peniche, António Évora, natural de Atouguia da Baleia, é um homem da cultura 

com quem Peniche tem o prazer de privar. António Évora esteve à altura da excelente homenagem 

do povo, dos autarcas e das associações do concelho de Peniche. Uma iniciativa que irá guardar 

no seu percurso e que muito nos orgulha. Uma palavra de agradecimento pelo empenho que tem 

feito sentir na sua prestação no âmbito das diversas áreas da cultura. 

- Na exposição realizada pelo Jardim de Infância e Escola Básica do Alemão sobre o “MAR”. 

Uma iniciativa de louvar, que abre as portas do seu projeto educativo à comunidade em geral; 

- Na reunião com a Comissão de Festas em Honra de Nª Srª da Boa Viagem; 

- Na reunião sobre o Skate Parque;  

- Na reunião referente ao Processo nº 52/14, da constituinte Paula Alexandra Ferreira Franco 

Pinto a propósito do restaurante “Cabem Todos”; 

-No 37º Aniversário do Rotary Clube de Peniche. Esta iniciativa integra, todos os anos, o Prémio 

de Mérito Dr. Renato Fortes que premeia jovens da comunidade de Peniche, na faixa etária dos 

12 aos 30 anos, com papel de destaque nos domínios da Arte e Moda; Desporto; Ciência; 

Empresarial; Solidariedade; Comunidade e Ensino; 

-Na reunião e elaboração do Mapa de Obras Municipal; 

- Na Sessão Ordinária de Fevereiro da Assembleia Municipal;  

- Na visita às seguintes obras e intervenções municipais em curso:  

- Pavimentação da rede viária Paço - Carnide – Ribafria; Consolação; Baleal; 

- Ferrel e Serra D'El-Rei – alargamento de caminhos agrícolas;  

- Intervenção nas Arribas e respetivo acesso à Praia de S. Bernardino;» -----------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

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

- No dia 17 de fevereiro, reuniu-se com o Conselho Local da Ação Social. ---------------------------  

- No dia 18 de fevereiro, esteve presente numa reunião sobre a Semana da Juventude do Concelho 

de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de fevereiro, reuniu-se com os membros do Clube Recreativo Penichense. -------------  

- No dia 25 de fevereiro, esteve presente na apresentação do projeto “10 mil vidas”, que se realizou 

na Lousã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de fevereiro, reuniu-se com o Conselho Nacional de Juventude. --------------------------  

- No dia 26 de fevereiro, reuniu-se com a Associação D. Inês de Castro, para apresentação dos 

novos corpos dirigentes. ---------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 29 de fevereiro, esteve presente numa reunião com a nova administração do Centro 

Hospitalar do Oeste. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se aos votos de felicitação, anteriormente, apresentados. -----------------------------------  

- Enalteceu o trabalho da população de Reinaldes, relativamente à realização da obra da Casa 

Mortuária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao processo relativo ao restaurante Cabem Todos, disse aguardar que seja 

apresentado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, uma proposta concreta e com 

prazos concretos para se poder dar continuidade ao processo. -------------------------------------------  

- Participou no jantar da comemoração do 37.º Aniversário do Rotary Clube de Peniche, e na 

atribuição do prémio de mérito, Dr. Renato Fortes, à Dr.ª Ana Mamede, reconhecida no domínio 

empresarial, felicitando-a pelo trabalho desenvolvido. ----------------------------------------------------  

- Disse esperar que fosse apresentado o prémio de empreendedorismo jovem que anunciou no 

jantar da comemoração do 37.º Aniversário do Rotary Clube de Peniche, onde não estavam 

presentes todos os senhores Vereadores. O senhor Presidente da Câmara esclareceu qual o 

enquadramento do anúncio que fez. --------------------------------------------------------------------------  

- Questionou o que falhou, do ponto de vista da relação da Câmara com a Igreja, para que a Igreja 

de Santa Ana venha a ter capelas mortuárias, dada a existência da Casa Mortuária. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu que a Paroquia achou que a solução encontrada, ou seja a Casa 

Mortuária, não correspondia às necessidades, apesar de ter participado na solução. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse julgar que esta situação tem origem em questões financeiras. Disse 

que a solução da Casa Mortuária foi vista, tratada e acompanhada com o envolvimento da Igreja 

Católica do Concelho de Peniche.  ---------------------------------------------------------------------------  

- Disse querer confirmar o pedido de demissão, do senhor Engenheiro Nuno Cativo, de Diretor de 

Departamento e a data, de quando essa solicitação foi efetuada. O senhor Presidente da Câmara 

confirmou o pedido de demissão, apresentado pelo Diretor do Departamento de Energia e 

Ambiente e que estava, dentro das suas competências, a tentar encontrar uma solução. -------------  

- Referiu, uma vez mais, a questão do vidro partido e da manutenção da estrutura, do abrigo de 

passageiros da praça de táxis, sita na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, que julga que 

desde que alertou para essa situação em 23 de março de 2015, nada foi feito. O senhor Vice-

Presidente da Câmara deu conta de que o vidro havia siso substituído e que relativamente à 

estrutura do abrigo iriam verificar se necessitava de alguma reparação. --------------------------------  

- Perguntou, relativamente à questão do corte das palmeiras, se estava equacionado pelos serviços 

da CMP, a substituição dessa perda. O senhor Presidente da Câmara disse ter dúvidas, que o 

plano de reorganização desejável para esta questão, seja conseguido exclusivamente com os 

recursos existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se tinha sido encontrada uma solução para a questão colocada pela senhora Madalena 

Costa, relativamente aos bens pessoais extraviados. -------------------------------------------------------  

- Questionou, uma vez mais, relativamente à comunidade de etnia cigana, designadamente em 

relação ao número de construções erigidas no acampamento e população existentes. ---------------  

- Perguntou qual o ponto de situação em relação à reunião que sugeriu fazer-se com a ESTAMO, 

relativamente ao Convento de São Bernardino. ------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para o facto de ter ficado decidido agendar para o dia 11 de janeiro de 2016 o 

assunto relativo à relocalização da Estrada Marginal Norte, e não se ter verificado o seu 

agendamento, nem para a reunião de 11 de janeiro, nem para nenhuma reunião posterior. ---------  

- Questionou se a Câmara já havia efetuado a receção do parque de estacionamento público 

subterrâneo, localizado junto à Praça Professor António Alves Seara, em Peniche e se já havia 

alguma reposta, por parte do condomínio. ------------------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente ao ponto de situação da segunda fase do Fosso das Muralhas. ---------  

- Chamou à atenção para o facto de ter ficado decidido agendar para o dia 4 de janeiro de 2016 o 

assunto relativo ao arrendamento dos estabelecimentos comerciais da Prageira, e não se ter 
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verificado o seu agendamento, nem para 4 de janeiro nem para nenhuma reunião posterior 

solicitando, uma vez mais, o ponto de situação relativamente a este assunto. -------------------------  

- Solicitou a disponibilização de um parecer emitido pela doutora Fernanda Paula Oliveira, 

relativamente ao direito de superfície da Rip Curl. --------------------------------------------------------  

- Questionou relativamente ao ponto de situação do Canil Municipal e do protocolo com a APAP.  

- Disse querer saber qual o entendimento que a Câmara tem relativamente à questão de apoio ao 

Centro de Canoagem do Oeste. -------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se estava agendada a reunião com a Patrimonium. O senhor Presidente da Câmara 

disse que a Patrimonium iria ser convidada para estar presente na próxima reunião de câmara. ---  

- Solicitou algumas informações sobre o imóvel do São Pedro de Alcântara. -------------------------  

- Associou-se aos votos de pesar. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se aos votos de pesar e a todas as felicitações efetuadas. -----------------------------------   

- Fez referência a duas situações especiais, designadamente a obra de Reinaldes, felicitando a 

população pelo objetivo alcançado e felicitou a investigadora Ana Mamede pelo trabalho que tem 

desenvolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou ponto de situação relativamente à conceção dos viveiros do Restaurante Porto da Areia. 

- Questionou como tinha corrido a reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel, sobre a questão da 

alegada dívida, por parte do Município, por não ter comparticipado na aquisição de um 

equipamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reiterou a questão abordada sobre o Canil Municipal e das Associações ligadas à proteção dos 

animais, dizendo que, de facto, urge debater-se o assunto, por forma a que se possa potenciar uma 

solução. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Apresentou um voto de congratulação/louvor à senhora Fernanda Maria Estrelinha da Silva 

Glória Campos, natural de Peniche, que foi agraciada com o grau de comendador da ordem de 

mérito, pelo senhor Presidente da República, ao qual gostaria, que todos os membros da Câmara 

se associassem. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Alertou para a necessidade evidente de se atualizar o Regimento da Câmara Municipal, o qual 

serve de base ao trabalho efetuado e que deverá servir como orientação para o decorrer das 

reuniões. O senhor Presidente da Câmara concordou com a necessidade de se verificar, como é 

que, conjuntamente, se pode contribuir para a alteração do Regimento da Câmara Municipal. -----  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao skate park. ---------------------------------------------  

- Disse saber da grande evolução nas construções no Casal da Ponte, pelos indivíduos de etnia 

cigana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- Questionou relativamente à existência de lugares disponíveis na feira mensal e de que forma se 

pode fazer a solicitação para participação na feira. --------------------------------------------------------  

- Deu conta da irregularidade que o piso da Rua Francisco Sá Carneiro, junto ao n.º 41, apresenta, 

devido a uma intervenção, por parte de uma equipa de telecomunicações da NOS. ------------------  

- Disse ser interessante que se verificasse a existência de alguma viabilidade, do ponto de vista 

financeiro, para se alocar o investimento relativo ao memorial dos presos políticos. O senhor 

Presidente da Câmara disse que tem de ser um memorial digno em que o valor de investimento 

se situe entre os 50 e os 75 mil euros. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ser um assunto 

que deverá ser tratado com muito cuidado e que podem haver soluções alternativas para a questão 

do memorial com os nomes todos, o que poderá resolver a situação. -----------------------------------  

- Reiterou o pedido efetuado na reunião de câmara do dia 4 de janeiro de 2016, relativamente ao 

relatório de custos da Primeira Gala da Juventude. --------------------------------------------------------   
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- Reportou a falta de um painel de vidro, no abrigo rodoviário existente junto ao Tribunal. --------  

- Perguntou que tipo de promoção relativa ao concelho está a ser efetuada na BTL. -----------------  

- Disse parecer-lhe, e tendo em conta o teor do Relatório Final da Auditoria da Inspeção Geral de 

Finanças, no âmbito do controlo do endividamento e da situação financeira da administração local, 

que este tivesse sido presente a uma reunião de câmara e alvo de uma análise mais exaustiva do 

que a que foi efetuada na reunião de câmara de 15 de fevereiro de 2016. Questionou que tipo de 

contraditório foi utilizado para rebater as acusações graves, feitas pelo IGF, que colocam em causa 

a gestão autárquica corrente e estratégica. O senhor Presidente da Câmara disse estar muito 

satisfeito e tranquilo com aquilo que foi a apreciação final e as constatações da auditorias, uma 

vez que, as questões colocadas, foram supridas do ponto de vista da gestão, etc. O senhor Vice-

Presidente da Câmara chamou à atenção para o facto de se ter trabalhado, até determinado 

momento, com determinadas regras, em função da lei que existia. Disse que os Municípios tiveram 

uma evolução muito positiva e que o relatório mostra isso mesmo. -------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Questionou o que foi feito para dar início à obra de construção de uma rampa de acesso ao piso 

-1 do Centro de Saúde de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------  

- Questionou qual o objetivo da presença da Veterinária Municipal na reunião decorrente. --------  

- Solicitou um esclarecimento, relativamente ao objetivo da reunião, a agendar com a DGV. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o objetivo da reunião com a DGV era no sentido de 

contribuir para a pacificação das situações sucedidas.-----------------------------------------------------  

- Declarou que vê com muita dificuldade o desenvolvimento das próprias competências, no que 

respeita ao canil ou aos futuros protocolos com as associações de defesa dos animais, uma vez que 

a Veterinária Municipal apresenta, constantemente, incompatibilidades com as associações, com 

as pessoas que compõem as associações, com os munícipes que alimentam os animais de rua, com 

os veterinários municipais de outros municípios, etc. -----------------------------------------------------  

- Solicitou a apresentação de uma proposta concreta para requalificação e para a beneficiação da 

estrutura provisória que serve de centro de recolha, que se procure uma solução definitiva para ser 

o novo canil municipal ou intermunicipal, que se reúnam esforços, no sentido dos protocolos de 

cooperação com as associações de defesa dos animais aconteça, mesmo sem a cooperação da 

Veterinária Municipal e que se agende uma reunião com a Associação Brigada das Amigas, para 

que se resolvam os assuntos colocados na Assembleia Municipal. --------------------------------------  

- Manifestou desagrado e surpresa por ter sabido em Assembleia Municipal que havia a intenção 

de reativar os semáforos da Estrada Nacional 114, troço Atouguia da Baleia – Porto de Lobos, na 

medida em que tem, ao longo de vários anos, manifestado alguma preocupação sobre este assunto. 

Dada a existência dessa intenção, questionou quais as medidas tomadas para que essa reativação 

se concretize. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou quais os desenvolvimentos, relativamente ao Pinhal Municipal, desde a última 

deliberação sobre o assunto e solicitou informação sobre a atividade do Engenheiro Florestal. ----  

- Relativamente à questão da Regueira do Poço, perguntou se já tinha sido verificada, no local a 

conformidade com a notificação, cujo prazo tinha terminado. -------------------------------------------  

- Questionou se foi dada a conhecer, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, a proposta apresentada pela Câmara Municipal, relativamente à utilização das Piscinas 

Municipais e qual o resultado do acordo previsto a estabelecer entre as duas entidades. ------------  

- Questionou com que produto é que o Município de Peniche está representado no certame 

Internacional do Sector Alimentar e Bebidas. --------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente à edificação de sanitários, no âmbito do programa de 

concessão, junto à bomba de abastecimento de combustível BP. ----------------------------------------     
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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: -------------------------------------------------------------------------  

 

APRESENTAÇÕES: 

 

1) Apresentação do memorial evocativo dos presos políticos da Fortaleza de Peniche, pelo 

arquiteto e escultor José Aurélio: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 292/2016: O arquiteto e escultor José Aurélio fez uma apresentação do memorial 

evocativo dos presos políticos da Fortaleza de Peniche, designadamente sobre a metodologia e os 

valores da proposta, dizendo que deve ser uma peça que solidifique a memória dos presos, 

dignifique o espaço e que se torne num hino à liberdade, que é fundamental para que as gerações 

vindouras consigam ter a consciência do que se passou, sugerindo a auscultação, junto de 

entidades, que possam estar disponíveis para apoiar um projeto destes, uma vez que julga ser 

extremamente redutor, ser só a Câmara a fazê-lo. O senhor Vereador Jorge Gonçalves agradeceu 

a presença do escultor e disse não saber qual o valor disponível para a execução do memorial, uma 

vez que esta questão nunca havia sido, anteriormente, discutida. Registou a preocupação por parte 

do Arquiteto, relativamente ao custo do memorial. Esclareceu que, quando foi pedida à câmara a 

autorização da despesa para com o memorial, foi apenas no âmbito do trabalho do Arquiteto. Disse 

que deveria de existir uma articulação entre o Presidente da Câmara e o Arquiteto no sentido de se 

verificar todas as questões relacionadas com os valores. O senhor Vereador Ângelo Marques 

considerou que este assunto se encontra numa fase bastante embrionária. Disse ter havido, pelo 

trabalho desenvolvido, concordância, por parte de todos, aquando da sugestão do nome do 

Arquiteto, para a execução do memorial. Relativamente às questões dos custos, disse que tomariam 

partido, na altura certa e depois de apresentada alguma proposta. O senhor Vereador Filipe Sales 

agradeceu a presença do escultor e disse que a sensibilidade existente para com a construção do 

memorial era grande, uma vez que julga ser importante perpetuar uma memória, que se pretende 

qua não seja esquecida, pelas gerações vindouras. Referiu a importância do mérito da construção 

de um memorial. Relembrou ter sido em janeiro que se tomou a deliberação de convidar o 

Arquiteto, com o objetivo de se avaliar a exequibilidade do memorial e que foi muito bem aceite 

por todos, tendo por base o seu portfólio, todavia, disse terem sido colocadas algumas objeções, 

por parte dos vereadores do PSD, relativamente aos custos inerentes a um monumento que se 

coadune com o espaço e a memória que se lhe pretende dar. Disse que, tendo noção dos custos 

associados a este tipo de obras, se encontravam disponíveis para um investimento avultado, no que 

à construção do memorial diz respeito. Disse considerar importante se pronunciarem 

oportunamente, quanto à dimensão e custos do memorial, antes do Arquiteto fazer o que quer que 

seja, sob pena de não haver um conforto, do ponto de vista político, em relação aos custos 

associados a uma proposta. Agradeceu a frontalidade com que o Arquiteto expôs o assunto 

relativamente aos custos associados à execução do memorial. O senhor Presidente da Câmara 

disse ter sentido a necessidade da presença do escultor, para o apresentar e para se verificar, em 

termos de método, qual seria o caminho a seguir. A senhora Vereadora Cristina Leitão nada 

acrescentou ao que o senhor vereador Filipe Sales disse, agradecendo a presença do escultor e 

manifestando o gosto que teve em conhecê-lo. O senhor Presidente da Câmara reiterou a 

importância da vinda do escultor, à reunião de câmara. ---------------------------------------------------  

 

2) Apresentação das competências, projetos em cursos e futuros do Serviço Municipal de 
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Arqueologia:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 293/2016: O Técnico Superior de Arqueologia fez uma apresentação das 

competências, projetos em curso e futuros do Serviço Municipal de Arqueologia, designadamente 

sobre o enquadramento daquilo que é a realidade cultural, em termos patrimoniais, de Peniche e 

aquilo que é o modelo tipo do PDM. O senhor Presidente da Câmara referiu a necessidade de 

contratação de serviços externos para a execução destes projetos. Relembrou que quando o assunto 

foi presente a reunião de câmara, o senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que não tomaria 

qualquer decisão sem que fosse ouvida a Patrimonium. Disse ter proposto esta apresentação para 

maior esclarecimento dos projetos do serviço e para falarem sobre aquilo que foram as 

considerações e avaliações efetuadas pela Patrimonium e que afetaram os técnicos dos serviços da 

CMP nomeadamente o Técnico Superior de Arqueologia e o chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística. Os técnicos em causa, apresentaram o seu ponto de vista e manifestaram o seu 

sentimento em relação a esta situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara considerou tratar-

se de uma denúncia, uma vez que, falam em questões relativas à violação da lei e atrocidades, a 

propósito do convento. Disse ter esperado que a Patrimonium tivesse demarcado esta situação. 

Disse julgar que esta matéria já deveria ter sido clarificada por forma a que o assunto estivesse 

resolvido. Disse que a Patrimonium deveria ter a hombridade de admitir que agiu mal, ao colocar 

o assunto, em primeiro lugar, na comunicação social e depois enviado para à Câmara. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes disse que a relação com as associações deve ser de cooperação, de 

acordo com o que está plasmado na Carta Local do Associativismo. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves agradeceu ao Técnico Superior de Arqueologia, o esclarecimento prestado, 

relativamente às questões que foram suscitadas com a Patrimonium e ao chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística. Concordou com o que foi dito pelo senhor Vice-Presidente da 

Câmara, no que concerne ao esclarecimento destas questões. Referiu o facto de não terem sido 

fornecidos os elementos ofensivos, por parte da Patrimonium, aos restantes Vereadores. 

Questionou o agendamento de uma reunião com a Patrimonium. Chamou à atenção para a 

existência de um único facto para responsabilizar a Patrimonium, relativamente ao artigo do “A 

Voz do Mar”, que foi a colocação de um mail que tem um endereço da Patrimonium. Disse ficar 

a aguardar a reunião com a Patrimonium para esclarecimento do assunto, mantendo a sua posição, 

no que diz respeito à votação do assunto relativo à contratação de serviços externos para o serviço 

de Arqueologia. O senhor Vereador Ângelo Marques disse concordar com o que foi dito pelo 

senhor Vereador Jorge Gonçalves, no que diz respeito ao vínculo, que não pode ser associado a 

toda a Direção da Associação, pelo facto de um membro da Assembleia Geral ter dado a sua 

opinião pessoal. Disse que os mails apresentavam alguma gravidade, uma vez que colocavam em 

causa a competência dos técnicos da CMP e questões pessoais, dizendo repudiar a forma como foi 

feito. Manifestou a sua satisfação pelo reconhecimento do trabalho meritório desta Associação. 

Disse haver condições da Patrimonium ajudar a Câmara em alguns pontos específicos e a Câmara 

poder usar o que é a experiência da Patrimonium para certos trabalhos. Disse ficar a aguardar a 

presença da Associação Patrimonium numa reunião de câmara. O senhor Vereador Filipe Sales 

agradeceu a exposição do Técnico Superior de Arqueologia. Concordou com o que foi dito 

anteriormente, sobre o artigo escrito, dizendo que não se trata de uma posição institucional, 

todavia, julga que o e-mail remetido pela Patrimonium não havia sido feliz, bem conseguido, com 

algumas incongruências e deselegante. Disse acreditar, sempre, na virtude de se pacificar os 

ambientes e unir esforços e vontades em torno daquilo que são os interesses superiores Municipais. 

Relembrou que, quando o assunto relativo à contratação de serviços externos para o serviço de 

Arqueologia foi exposto para aprovação, havia sido colocada, pelo senhor Vereador Jorge 

Gonçalves, uma questão com a qual também concordaram, de se verificar se a Patrimonium 

poderia de alguma forma ajudar neste processo, prestando este tipo de serviço. Disse que, 

admitindo ser possível esta prestação de serviço, só via méritos na associação da Associação 
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Patrimonium a este processo. Disse ser interessante ter a Patrimonium numa próxima reunião para 

que se restabeleçam as relações. A senhora Vereadora Cristina Leitão esclareceu que solicitou o 

acesso aos documentos, exclusivamente porque o senhor Presidente da Câmara havia feito 

considerações sobre o assunto, que para si era desconhecido. O senhor Presidente da Câmara 

disse que quando se faz uma intervenção tem que se ser consequente com o que se diz e assumir a 

responsabilidade do que se diz. Referiu não ter predisposição nenhuma em trabalhar com pessoas 

que mostram não ser honestas, do ponto de vista do seu comportamento. Disse que iria convidar a 

Patrimonium para estar presente numa próxima reunião de câmara. ------------------------------------  

  

3) Apresentação do ponto de situação da revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira Alcobaça - Mafra (POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel): ----  
Deliberação n.º 294/2016: A Técnica Superior de Urbanismo, Alexandra Tormenta, fez uma 

apresentação do ponto de situação da revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

Alcobaça - Mafra (POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel). -------------------   

 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
 

4) Estudo para a execução de um parque de estacionamento para autocaravanas, na Avenida 

do Golfe, no Casal Moinho – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ----------------------  
Deliberação n.º 295/2016: Deliberado aprovar o estudo para a execução de um parque de 

estacionamento para autocaravanas, na Avenida do Golfe, no Casal Moinho. (Doc. 140) ----------  

 

5) Proposta de alinhamentos para a Rua de São Marcos e para a Rua do Visconde, em Peniche 

– Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 296/2016: Deliberado aprovar o alinhamento provisório para o gaveto formado 

pelas ruas de São Marcos e do Visconde, em Peniche, e consultar a Junta de Freguesia de Peniche 

sobre o estudo agora aprovado e solicitar-lhe o seu contributo para se definir o tipo de ocupação 

para o espaço que irá ficar devoluto. (Doc.141) ------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em oficina, sita no Vale do Grou – 

Hortapronta - Hortas do Oeste, S.A.: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 297/2016: 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 e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua 

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para legalização de alterações em 

oficina, na sequência da ampliação das instalações de um estabelecimento de comércio por 

grosso, para o prédio sito em Vale do Grou, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em 

nome de Hortapronta - Hortas do Oeste, SA, no dia 28 de dezembro de 2015, nas condições do 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 25 de fevereiro de 

2016.» A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.142 DPGU 149/15) -------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para ampliação e alteração da área administrativa das instalações 

de estabelecimento de comércio por grosso, sito no Vale do Grou – Hortapronta - Hortas do 

Oeste, S.A.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 298/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 
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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 alteração e ampliação da área administrativa das instalações de estabelecimento de 

comércio por grosso, para o prédio sito em Vale do Grou, em Atouguia da Baleia, apresentado 

em nome de HortaPronta - Hortas do Oeste, S.A., em 28 de dezembro de 2015, nas condições do 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 25 de 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.» A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.143 DPGU 150/15) -------------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na Rua 

da Liberdade, nos Casais Brancos – Dina Fernanda Conceição Delgado: --------------------------  
Deliberação n.º 299/2016: 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 legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na Rua da Liberdade, n.º 33, no Lugar 

de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Dina Fernanda 

Conceição Delegado, no dia 21 de janeiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 22 de 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.144 DPGU 

13/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para legalização de moradia unifamiliar, sita na Avenida da Praia, 

no Lugar da Estrada – Maria Emília Leal - Cabeça de Casal da Herança de: ---------------------  
Deliberação n.º 300/2016: 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 legalização de moradia unifamiliar, sita na Avenida da Praia, n.º39, em Lugar da Estrada, 

freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Maria Emília Leal - Cabeça De Casal 

Da Herança de, no dia 28 de janeiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 25 de 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.» O senhor 

Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc.145 DPGU 16/16) -----------------------------------------------------------------------------  

 

10) Contrato de urbanização resultante da Unidade de Execução do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 301/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 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 n.º 57/16 do Gabinete Jurídico, proponho, na sequência das 

deliberações n.os 419/2015 e 420/2015 da Câmara Municipal, tomadas na sua reunião de 13 de 

abril de 2015, que a Câmara Municipal, nos termos dos artigos 150.º e 164.º do Decreto de Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, aprovado pelo Decreto de Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, aprove a minuta do 

Contrato de Urbanização, resultante da “Unidade de Execução do Centro Escolar de Atouguia 

da Baleia”.» (Doc.146 NIPG 3063/16) ----------------------------------------------------------------------        

 

Departamento de Obras Municipais: 
 

11) Obras a realizar por administração direta, de 29 de fevereiro a 22 de abril de 2016 – 

Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 302/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 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 bb) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, anexa-se o mapa de obras a executar por administração direta, para o período de 

29 de fevereiro a 22 de abril de 2016, dando-se assim conhecimento ao executivo das obras em 

curso. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva 

ratificação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.147) -------------  

 

12) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua das Pedras Muitas com a Avenida do 

Mar, nos Casais do Baleal – Guarda Nacional Republicana: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 303/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o artigo 21.º do Regulamento de 

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

sua atual redação, na Rua das Pedras Muitas, Casais do Baleal, Ferrel. Parece de apresentar a 

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

a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.148) ---------------------------------------------------------  

 

13) Implantação de uma passagem para peões e respetiva sinalização rodoviária, na Avenida 

do Mar, nos Casais do Baleal – Guarda Nacional Republicana: --------------------------------------  
Deliberação n.º 304/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de implantação de uma passagem de peões e sinalização rodoviária, 

correspondente, de acordo com os artigos 19.º, 34.º e 61.º do Regulamento de Sinalização de 

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

redação, na Avenida do Mar, Baleal. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para 

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

Municipais.» (Doc.149) ----------------------------------------------------------------------------------------  
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14) Sinalização de trânsito na Avenida do Golfe, no Casal Moinho e na Consolação – 

Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 305/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 19.º, 21.º, 24.º, 26.º, 34.º, 46.º, 

60.º e 61.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, na Avenida do Golfe, Casal Moinho - Consolação. 

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

e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.150) ---------------------------  

 

15) Sinalização de trânsito no cruzamento das Ruas Padre Faria Lopes, da Carreira, Dr. 

Manuel Pedrosa, da Filarmónica e da Misericórdia, em Atouguia da Baleia – Departamento de 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 306/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 19.º, 21.º, 24.º, 26.º, 34.º, 46.º 

e 61.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-

A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, na zona envolvente à Associação Filarmónica de 

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.151) 

  

16) Sinalização de trânsito no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, na Rua Amélia Maria 

Ferreira Alexandre e na Travessa do Adro, na Serra d’El-Rei – Freguesia da Serra d’El-Rei: -  
Deliberação n.º 307/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com os artigos 21.º, 24.º, 34.º, 46.º e 60.º 

do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 

1 de outubro, na sua atual redação, no Largo Padre José Cândido da Costa Leal, Serra d’El-Rei. 

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

e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.152) ---------------------------  

 

17) Divisão de um edifício, sito na Estrada Nacional 114, em Atouguia da Baleia, em 

propriedade horizontal – Luís José Bruno Pereira: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 308/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 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 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação). Parece de certificar em conformidade com o auto de vistoria.» (Doc.153) ------------   

 

Património municipal: 
 

18) Aquisição de imóvel, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, Brejo, em Ferrel – Maria Manuel 

Correia Fonseca Martins: ------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 309/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 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 localização do terreno, junto à Escola de Ensino Básico de Ferrel, e o interesse 

em alargar o parque escolar da referida escola, proponho, na sequenciadas das deliberações n.os 

819/2015 e 1590/2015 da Câmara Municipal, tomadas nas reuniões de 22 de junho de 2015 e 16 

de novembro de 2015, respetivamente, que a Câmara Municipal, no uso da competência 

estabelecida na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

adquira a Maria Manuel Correia Fonseca Martins o prédio rústico, sito em Brejo, Ferrel, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 6216, da freguesia de Atouguia da 

Baleia, e inscrito na matriz predial rústica da mesma freguesia sob o artigo 8 – secção E, pelo 

preço de 98 126,64 euros (noventa e oito mil cento e vinte e seis euros e sessenta e quatro 

cêntimos).» (Doc.154 NIPG 2993/16) -----------------------------------------------------------------------  

 

19) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito na Praia 

do Molhe Leste: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 310/2016: Deliberado encarregar os serviços de desenvolverem o projeto de 

concurso público para o arrendamento de um edifício, sito na praia do Molhe Leste, tendo por base 

a manutenção do uso e o facto de o investimento ser feito por conta do concorrente. ----------------  

O senhor Presidente da Câmara informou que irá solicitar à doutora Fernanda Paula Oliveira um 

aclaramento do seu parecer, datado de 29 de janeiro de 2015. -------------------------------------------  

 

Regulamentos municipais: 
 

20) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 311/2016: A proposta do regulamento de comércio a retalho não sedentário do 

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

 

Protocolos: 
 

21) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses: ------  
Deliberação n.º 312/2016: A proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Peniche e a URAP foi retirada da ordem do dia. (NIPG 1250/16) -----------------------------------  

 

22) Protocolo para a realização de estágio curricular – Técnico de Design Gráfico – Colégio 

Rainha D. Leonor: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 313/2016: 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 26 de fevereiro de 2016, para aprovação do texto do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Colégio Rainha D. Leonor, 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 um estágio curricular no âmbito do Curso de Técnico de Design Gráfico. (Doc.155) 

 

Eventos de iniciativa municipal: 
 

23) Regulamento da 37.ª Corrida das Fogueiras – Pelouro do Desporto: ---------------------------  
Deliberação n.º 314/2016: Deliberado aprovar a proposta de regulamento para a 37.ª Corrida das 

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

atas. (Doc.156) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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24) Regulamento da 16.ª Corrida das Fogueirinhas – Pelouro do Desporto: -----------------------  
Deliberação n.º 315/2016: Deliberado aprovar a proposta de regulamento para a 16.ª Corrida das 

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

atas. (Doc.157) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Aquisição de bens e serviços: 
 

25) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação de serviço externo na área de 

arqueologia, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal – Departamento Administrativo 

e Financeiro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 316/2016: O pedido de parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação 

de serviço externo na área de arqueologia, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal foi 

retirado da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Parecer prévio vinculativo para a contratação de dois trabalhadores para prestar serviço 

na ilha da Berlenga – Departamento Administrativo e Financeiro: ----------------------------------  
Deliberação n.º 317/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 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, 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. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 22/2016 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 contratação de 

dois prestadores de serviços para desempenharem serviços na Ilha da Berlenga, a qual depende 

de parecer favorável da Câmara Municipal.» (Doc.158 NIPG 3015/16) ------------------------------  

 

Relacionamento Institucional: 
 

27) Concerto de Páscoa – Coral Stela Maris de Peniche: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 318/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização do concerto 

de Páscoa, que o Coral Stella Maris levará a efeito, no dia 19 de março, na Igreja de São Pedro, 

em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

28) Averbamento de novo veículo em licença de táxi – Auto Táxis Papôa, L.da: -------------------  
Deliberação n.º 319/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 26 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 firma Auto Táxis Papôa, Lda, por requerimento, datado de 04 de 

janeiro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 25.2.2016, proponho que se autorize o averbamento na Licença de Táxi n.º 

19.º, do novo veículo de marca Ford Transit Connect Grand Tourneo, matrícula 39-QS-93, nos 

termos do Art.º 6 do Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis 
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Ligeiros de Passageiros do Município de Peniche.» (Doc.159 NIPG 96/16) --------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

29) Apoio para os grupos que participaram no desfile do Carnaval – Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Peniche:--------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 320/2016: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, de 

22 de fevereiro de 2016, que autorizou o pagamento nos termos da proposta do senhor Vice-

Presidente da Câmara, datada de 22 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, por lapso, na deliberação da Câmara Municipal, n.º 144/2016, de 25 de 

janeiro, não consta o valor a pagar pela participação de carros alegóricas, e que só agora, 

aquando da preparação do pagamento da segunda tranche, o mesmo foi detetado pelos serviços, 

para que o pagamento possa ser efetuado conjuntamente com a segunda tranche, solicita-se 

autorização para efetuar o pagamento, no valor de 875,00 euros, referente à participação de sete 

carros alegóricos, conforme constava da informação do Técnico Superior de Turismo, Marco 

Dias, de 06 de janeiro de 2016, e submeter à ratificação da Câmara Municipal, conforme previsto 

no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» (Doc.160 NIPG 1123/16)

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

 

30) Apoio para a realização do XIII Open Internacional de Taekwondo Cidade de Peniche 2016 

– Clube de Taekwondo de Peniche: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 321/2016: A proposta de apoio para a realização do XIII Open Internacional de 

Taekwondo Cidade de Peniche 2016 foi retirada da ordem do dia. -------------------------------------  

 

31) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem: --------------  
Deliberação n.º 322/2016: A proposta de apoio para a realização da festa em honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem foi retirada da ordem do dia. ----------------------------------------------------  

 

32) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Guia: ------------------------  
Deliberação n.º 323/2016: A proposta de apoio para a realização da festa em honra de Nossa 

Senhora da Guia foi retirada da ordem do dia. --------------------------------------------------------------  

 

Outros:  
 

33) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
Deliberação n.º 324/2016: 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 325/2016: 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 uma hora, do dia três de março de dois mil e dezasseis, o senhor Presidente declarou 
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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 

29 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. ----------------------------------------  

 

 


