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ATA N.º 14/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 7 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos sete dias do mês de março 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 intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Aprovação da proposta final de alteração do Regulamento do PDM (artigos 2.º, 

11.º, 12.º e 27.º) – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; --------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 3) Execução de passeio na sequência dos processos de obras n.os 64/14 e 35/15, 

na Rua Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho; -----------------  

 ------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para reabilitação de edifício 

na Rua das Rendilheiras, em Peniche – Ana Virgínia Belo Delgado e Outro;------------------ -------  

 ------------------- 5) Atos próprios da profissão de arquitetos – Recomendação da Provedoria de 

Justiça;----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 6) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua 

Tenente Valadim, em Peniche – Antónia Maria Gaspar Bombas Canhoto Franco Antunes/José 

Gaspar Bombas Canhoto; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua 

Garrett, em Peniche – Antónia Maria Gaspar Bombas Canhoto Franco Antunes/José Gaspar 

Bombas Canhoto;---- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Receção provisória da empreitada de “Remodelação do Edifício António 

Bento” – Consórcio Arada/Manindustria; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Sinalização de trânsito no entroncamento de um caminho municipal com a Rua 

da Graça, em Atouguia da Baleia – Departamento de Obras Municipais;-------- ----------------------  

 ------------------- 10) Sinalização de trânsito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de 

Sousa, no acesso ao MH Hotel, em Peniche - Departamento de Obras Municipais; ------------------  

 ----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes 

ao mês de fevereiro de 2016; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Atribuição de talhões da Horta Comunitária de Peniche para o ano de 2016 – 

Setor de Planeamento e Intervenção Social; ----------------------------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 13)  Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche;- 

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

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

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

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

 ------------------- 15) Declaração de interesse para instrução de um processo de candidatura, no 

âmbito do Projeto Educação Especial 2016 – Escola Secundária de Peniche;----------------------- --  

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

 ------------------- 16) Contrato de gestão de eficiência energética para implementação de medidas 

de melhoria da eficiência energética na iluminação pública do concelho de Peniche; ---------------  

 ------------------- 17) Parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação do 

serviço de Auditoria Externa das Contas do Município – Departamento Administrativo e 

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 20) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do 

Mar, em Peniche – Enzo Nicosia; ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Transmissão de licença de táxi – José António Vagos Macatrão; --------------  

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

 ------------------- 22) Apoio à realização da fiscalização dos espaços rurais do concelho de Peniche 

– Serviço Municipal de Proteção Civil; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Apoio para a realização do VII Torneio Peniche Cup – Clube de Ténis de 

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

 ------------------- 24) Apoio para a realização do Jantar do Dia Internacional da Mulher - Serrana - 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Apoio para a realização de um evento desportivo de minitrampolim - Serrana 

- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -----------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 27) Apoio às comemorações do Dia Internacional da Mulher – Associação Mão 

Amiga/Sporting Clube da Estrada; ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 30) Indemnização relativa a bens pessoais extraviados – Madalena Costa;-------- 

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

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

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

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

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

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

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, o senhor José Ribeiro 

Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a audição do público 

e apreciação e votação dos pontos 1 a 5 da ordem do dia, a senhora Etelvina Alves, Técnica 
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Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e 

votação dos pontos um a cinco da ordem do dia, a Técnica Superior Jurista, Margarida Gonçalves 

durante a audição do público, exceto durante a audição da Patrimonium, e os senhores Rui 

Venâncio e Jorge Martins, respetivamente, Técnico Superior de Arqueologia e Técnico Superior 

de Conservação e Restauro, durante a audição da Patrimonium. ----------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 8, 9 e 10/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 3, 10 e 15 de fevereiro, tendo sido dispensada a sua leitura por os 

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

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

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

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

- Júlia e Francisco Silva solicitaram o ponto de situação relativamente à limpeza de um terreno 

privado, existente nas traseiras da sua habitação, sita na Rua Rodrigo Guisado Carvalho, em 

Reinaldes. O senhor Presidente da Câmara disse que após a abordagem que foi efetuada ao 

assunto colocou-se a questão de ser a Câmara Municipal a intervir num terreno que não é seu, de 

procedimento complexo, uma vez que os proprietários não têm os meios necessários para efetuar 

a intervenção. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta da intervenção que foi feita 

através da Área Social e da informação obtida, relativamente à situação económica do agregado 

familiar em questão. Disse que esta situação obrigava a que a Câmara Municipal tomasse uma 

deliberação relativamente à forma como irá executar esta intervenção, por forma a não abrir 

precedente para tantos outros casos. Disse que queriam tomar uma decisão para solucionar este 

problema, que fosse ao encontro da preocupação apresentada. O senhor Presidente da Câmara 

deu conta do caminho que eventualmente será tomado, de posse administrativa e substituição ao 

proprietário, por parte da Câmara Municipal, para realização da limpeza do terreno em causa. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse que, muito mal iria a Câmara Municipal se não conseguisse 

solucionar este problema, apesar de delicado. Manifestou a sua compreensão para com os 

munícipes por, passados cinco meses de terem reportado, uma vez mais, este problema, não terem 

obtido quaisquer desenvolvimentos, comparativamente à deliberação tomada na reunião do dia 2 

de novembro de 2015. Solicitou que fossem presentes a reunião de câmara, uma ou várias soluções 

para o problema, tal como havia sido deliberado na reunião de 2 de novembro, considerando ser o 

melhor caminho a ter em linha de conta. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que se 

evocassem as questões de segurança, por forma a tornar o processo mais célere. Assumiu o 

compromisso de, na próxima reunião de câmara ser presente uma proposta de intervenção. O 

senhor Vereador Ângelo Marques disse que a ideia era propor o que o senhor Presidente acabou 

por assumir como compromisso. Disse que, na sua opinião, este era um assunto de fácil resolução. 

O senhor Vereador Jorge Gonçalves questionou se a informação que deveria ter sido colocada 

para apreciação da Câmara Municipal, e não foi, existe e se reflete a justeza da reclamação dos 

senhores, relativamente às questões de segurança e de saúde pública. Questionou, ainda, se a 

Câmara Municipal havia remetido alguma notificação aos proprietários, para desmatação e 

limpeza do terreno. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a informação existe e que a 

notificação tinha sido efetuada sem que houvesse o cumprimento da mesma, por parte dos 

proprietários do terreno. O senhor Vice- Presidente da Câmara referiu a omissão de alguns dados 

por parte dos proprietários do terreno, esclarecidos pelos munícipes queixosos, dizendo que o 
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assunto seria tratado de outra forma, tendo em conta, agora, os novos dados. O senhor Presidente 

da Câmara solicitou aos munícipes compreensão, relativamente a estas situações que para o 

Município também são complicadas de intervir, tendo em conta, ainda, a situação de declarações 

incompletas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- José Rosado Pelerito dirigiu, com objetividade, uma série de questões, diretamente aos senhores 

Vereadores, que disse pretender ver respondidas com a mesma objetividade, designadamente se o 

PSD tinha conhecimento de quantos sucateiros legalizados e não legalizados existem em Peniche. 

O senhor Presidente da Câmara interrompeu dizendo que quem dirigia a reunião era ele, e que 

as questões seriam formuladas e ele passaria a palavra, ou seja, sem relação direta com os senhores 

Vereadores. Caso não houvesse condições para serem respondidas no momento, deu conta de 

haver um prazo para que pudessem ser respondidas. O senhor Vereador Filipe Sales disse que 

segundo o seu conhecimento e a nível de atividade licenciada não conhecia nenhum. A mesma 

pergunta foi formulada ao senhor Presidente da Câmara, que disse que, no prazo que a lei prevê 

seria preparada a respetiva resposta. O senhor José Rosado Pelerito disse ter tido conhecimento 

que o GDP tinha apresentado, há mais de um ano, um projeto para remodelação do estádio, e que 

até à data, não obtiveram qualquer resposta. Questionou se a questão era verdadeira e no caso de 

ser, perguntou, ainda, se era desta forma que esperavam que Peniche se desenvolvesse. O senhor 

Presidente da Câmara disse que não faria considerações relativamente à forma como a questão 

foi colocada e que este era um assunto que a Câmara Municipal estava a resolver com o GDP, 

dada a relação existente entre as entidades, admitindo querer fazer-se essa remodelação. O senhor 

José Rosado Pelerito questionou se a questão da demora era um procedimento normal da Câmara. 

O senhor Presidente da Câmara disse que responderia objetivamente às questões colocadas. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse estar a ser-lhe dada uma novidade, na medida em que 

desconhecia a intenção do GDP e a apresentação do projeto. O senhor Vereador Ângelo Marques 

disse estar em crer que no concelho de Peniche, legalizados, não existiria sucateiro nenhum e não 

legalizados, não tinha conhecimento, o que não queria dizer que não pudesse haver. Disse ter 

conhecimento, não oficioso, da pretensão que o GDP tem, no entanto, sobre o projeto não tem 

conhecimento, uma vez que não foi apresentado em reunião de câmara. O senhor José Rosado 

Pelerito questionou se existia alguma previsão de despacho da Câmara relativamente ao projeto 

apresentado pelo GDP. O senhor Presidente da Câmara disse não haver qualquer previsão, deu 

conta da primeira abordagem que foi efetuada nesse sentido, designadamente a retirada dos 

outdoors ali existentes e que proximamente iriam abordar o assunto e trazer uma solução a reunião 

de câmara. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, relativamente à questão dos sucateiros, 

já havia sido dado conta daquilo que é o seu conhecimento, através das intervenções dos restantes 

Vereadores. Sobre o projeto apresentado pelo GDP, disse não ter conhecimento e que gostaria de 

saber se é verdade. Lembrou a deliberação da Câmara Municipal de 14 de julho de 2014, onde 

dava conta das condições para a prorrogação do direito de superfície, por mais dez anos, ao GDP, 

relativamente, às bombas de abastecimento de combustíveis. Disse querer ser esclarecido se 

oficialmente o projeto deu entrada e se realmente existe esta demora na resposta. O senhor 

Presidente da Câmara disse haver uma pretensão, não a entrega formal de um projeto, ou seja, 

foi apresentado, numa reunião com o GDP, um esboço de intervenção, para ser visto em conjunto, 

com os técnicos da área imagem e arquitetura, para que possa haver uma apreciação posterior da 

Câmara Municipal. Disse ser um assunto que estava a ser desenvolvido. O senhor Vereador Filipe 

Sales disse lamentar profundamente ter que ser um munícipe a interpelar a Câmara, no sentido de 

tentar perceber quando é que o GDP poderá obter uma resposta e perceber, só agora, que as 

conversações sobre o assunto se encontram relativamente adiantadas. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara esclareceu que quando, no período de antes da ordem do dia, são efetuadas as 

intervenções dos membros da Câmara Municipal e se dá conta das atividades em que cada um 

participou, durante aquela semana, foram informados da participação em duas reuniões formais 
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com a Direção do GDP e que nessas reuniões tinham sido discutidas um conjunto de questões 

sobre o GDP, entre os quais a intenção relativamente às questões de investimento, dando como 

exemplo, a ata de 5 de outubro de 2015, na intervenção do senhor Presidente da Câmara. O senhor 

Presidente da Câmara aproveitou para dar mais alguma informação relativamente a esta matéria, 

designadamente a questão da intervenção estrutural de que o estádio terá que ser alvo após uma 

primeira fase de intervenção considerada impactante e de acordo com os recursos disponíveis. O 

senhor José Rosado Pelerito solicitou o ponto de situação relativamente à questão dos postos de 

abastecimento de combustíveis previstos para Ferrel e Porto de Lobos. O senhor Presidente da 

Câmara deu conta de que se encontravam em processo de licenciamento alguns postos de 

abastecimento de combustível e que foi aprovado, há já algum tempo, um posto de abastecimento 

de combustível com localização na estrada entre Ferrel e Casais de Mestre Mendo. Disse que iria 

ser efetuado um levantamento das situações de licenciamento já efetuados e informar a Câmara 

Municipal disso, ficando também informado o Munícipe. O senhor José Rosado Pelerito 

questionou a existência de algum posto de abastecimento de combustíveis dentro da cidade de 

Peniche. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal havia deliberado, 

há relativamente pouco tempo, admitir a possibilidade de implantação de um posto de 

abastecimento de combustíveis em espaço municipal contiguo à empresa Auto-Júlio, aguardando 

a confirmação do interesse do promotor em a concretizar, uma vez que foi oficiado para esse efeito. 

O senhor Vereador Filipe Sales disse que este tema merecia um enquadramento, manifestando 

uma vez mais, a preocupação com o preço a que os combustíveis líquidos são disponibilizados aos 

habitantes do concelho. Disse que a realidade de mais de 90% das pessoas de Peniche era o 

abastecimento em Peniche, com a quantidade necessária para chegar a uma bomba de 

abastecimento de combustíveis low-cost, nas Caldas da Rainha ou Lourinhã. Considerou ser 

interessante haver a oportunidade de ter combustíveis mais baratos. Disse não caber à Câmara 

Municipal a abertura de uma bomba de abastecimento de combustíveis, mas que era importante 

que se arranjasse uma forma de dar resposta a essa necessidade. Deu conta de que tem sido esta 

uma das preocupações do PSD e que lhes tem causado alguma estranheza a forma como têm sido 

geridos os pedidos de instalação de postos de abastecimento de combustíveis no concelho. Referiu 

a não existência de postos de abastecimento de combustíveis low-cost e que pouco haveria a fazer 

se não existissem interessados, o que não é o caso, uma vez que têm existido interessados ao longo 

dos últimos anos. Relativamente à Auto-Júlio, referiu o protelamento que o processo tem vindo a 

sofrer, na medida em que o pedido deu entrada na Câmara Municipal, a 5 e novembro de 2014. 

Esclareceu que não têm que ser favoráveis a todas as respostas, mas que tinham a obrigação de 

responder atempadamente a esses pedidos. Deu conta de que este processo, concretamente, ainda 

carece de um procedimento elaborado, uma vez que o que foi aprovado foi unicamente a 

localização para desenvolvimento daquela atividade económica. Referiu a dificuldade que um 

outro interessado em implementar uma bomba de abastecimento de combustíveis na Atouguia da 

Baleia teve, em obter uma resposta, por parte da Câmara Municipal. Deu conta da diferença 

existente entre estes dois pedidos, que é a localização da implantação, o primeiro, em terreno 

municipal e o segundo em terreno próprio do requerente. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

reiterou e esclareceu a posição inequívoca da CDU, relativamente à implementação de postos de 

abastecimento de combustíveis dentro da cidade, que é a não concordância, por razões de 

segurança. Disse não terem nada contra os postos de combustível low-cost e que, tal como já havia 

sido dito, a Câmara Municipal já aprovou várias situações, que por razões que lhes são alheias, 

não se encontram em funcionamento, nomeadamente Ferrel. Esclareceu que não é por não haver 

bombas de gasolina aprovadas no concelho, que não estão sequer a funcionar, que não existe a 

possibilidade low-cost, na medida que são opções das empresas que fazem a exploração. Disse 

que a liberalização deste setor proporcionou um aumento de 23% no preço do combustível. A 

proposta da Auto-Júlio, por estar a falar-se da instalação de um posto de abastecimento de 
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combustível a poucos metros de um bairro habitacional, disse entenderem não ser apropriado, 

manifestando disponibilidade para encontrar outras soluções, em termos de localização. O senhor 

Vereador Ângelo Marques disse que da parte do PS não se poupariam a esforços para ver 

instalados, em Peniche, postos de abastecimento de combustíveis low-cost. Deixou bem clara a 

sua posição, relativamente a este assunto, dizendo que a empresa Auto-Júlio será a realidade mais 

próxima, tendo em conta o Know-how, alicerçado em vários anos de atividade daquela empresa, 

caso a resposta seja positiva, por parte da Câmara Municipal. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

disse que Peniche tem os combustíveis mais caros da região Oeste, devendo-se isso ao facto de 

apenas existirem duas companhias e não haver quem com elas faça concorrência. Disse ser uma 

questão que vem sendo abordada há muito tempo, relembrando a intervenção de um dos senhores 

Vereadores, em 24 de julho de 2012, num outro mandato, verificando-se que quase quatro anos 

depois a situação é a mesma. Referiu que a única procura que houve para solucionar ou ajudar a 

solucionar este problema não é de iniciativa municipal, mas particular. Chamou à atenção para o 

facto de Peniche ter um problema complicado, a dificuldade de se ter postos de combustível se 

não forem dentro da cidade, tendo que ser reunidas as condições de segurança. Disse que, neste 

momento, a Câmara não tem identificados terrenos para instalação de postos de combustíveis, 

poderá apenas pronunciar-se de acordo com a lei relativamente às pretensões de privados para 

terrenos da sua propriedade. O senhor José Rosado Pelerito colocou em causa as questões de 

segurança, relativamente ao posto de combustível da Galp. O senhor Presidente da Câmara 

esclareceu que, em conjunto com a Docapesca, a Câmara Municipal já aprovou uma alteração para 

aquela situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que os postos de combustível 

que foram retirados do interior da cidade não foram exclusivamente retirados por razões de 

segurança de eventual explosão, mas também por organização de tráfego. O senhor José Rosado 

Pelerito solicitou esclarecimentos relativamente a dois assuntos, um sobre o artigo do Jornal Oeste 

Global, que dizia que as Finanças acusavam o Município de violar o equilíbrio orçamental e o 

outro sobre a entrega de um terreno municipal, a um custo irrisório, a uma empresa privada, sem 

terem consultado ninguém e sem concurso. O senhor Presidente da Câmara disse que, 

relativamente à última questão colocada pelo munícipe e tendo em conta a complexidade do 

processo e todas as acusações públicas que têm sido proferidas, responderiam exclusivamente de 

forma escrita, sobre todo o processo que, ao longo destes anos, havia decorrido. Esclareceu, 

relativamente à primeira parte da questão, que os municípios são escortinados pela Inspeção Geral 

de Finanças, Tribunal de Contas, etc, e que na sequência dessas auditorias foi efetuada uma 

auditoria, também à Câmara Municipal de Peniche, reportada a um determinado período, entre 

2010 e 2013, onde foram feitas observações que, no essencial, têm a ver com o desajustamento 

entre aquilo que eram a elaboração dos orçamentos e a sua execução. Disse que todas as questões 

referenciadas no relatório foram ultrapassadas por aquilo que têm sido as novas regras 

superiormente definidas e que estão, neste momento, em cumprimento integral. Informou que este 

assunto seria discutido em Assembleia Municipal, a realizar naquele mesmo dia. O senhor José 

Rosado Pelerito disse haver dois pesos e duas medidas, uma vez que, umas questões eram 

respondidas diretamente e outras por escrito. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que com 

base na natureza das questões colocadas, relativamente à segunda questão e das acusações públicas 

que existem, as questões seriam trabalhadas, no sentido de haver uma informação objetiva sobre 

todos os procedimentos, que tiveram, em cada momento deliberações da Câmara Municipal, para 

que se evitem respostas suscetíveis de serem questionadas. Disse que todas as questões seriam 

respondidas dentro dos prazos legais e que havia muita informação sobre este assunto. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que iria responder a estas últimas questões, mas que esperava 

não ser candidato a cabeça de lista do BE, porque na última vez que o fez foi de outro partido. 

Disse querer deixar claro que as suas respostas no sitio certo são aquelas que devem ser dadas, 

quer se goste ou não. Referiu ter todo o direito de exercer o seu direito de resposta como qualquer 
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cidadão tem o direito de lhe perguntar, seja o que for. Relativamente ao trabalho que foi efetuado 

pelo jornal Oeste Global, disse que a jornalista que o fez deveria ter ouvido as duas partes, ou seja, 

a Câmara Municipal, também deveria ter sido ouvida. Esclareceu que, durante muitos anos, em 

Portugal, todos os municípios faziam orçamentos inflacionados. O senhor José Rosado Pelerito 

interrompeu a intervenção do senhor Vice-Presidente da câmara para lhe solicitar esta resposta por 

escrito. Deu conta que este assunto iria à Assembleia Municipal, naquele dia, porque no espaço 

entre a realização das duas assembleias houve uma redução da divida da Câmara, de quatrocentos 

e trinta mil euros. Disse que tem sido uma prática, nestes últimos anos, também por existirem leis 

que a isso obrigam. O senhor Vereador Filipe Sales disse que, de facto, a dívida do Município tem 

diminuído, fazendo honras aos senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal, em 

virtude da entrada em vigor de uma lei que proíbe as autarquias de irresponsabilidades, pautando 

assim, a gestão autárquica pelo rigor, fazendo honras ao anterior Governo. Referiu, uma vez mais, 

a estranheza que sentiu pelo facto do relatório da auditoria feita pelo IGF terminada em novembro 

de 2015, só ter sido presente a reunião de câmara em fevereiro de 2016. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão fez um breve resumo histórico sobre o assunto e sobre as posições tomadas pelo 

PSD, designadamente, o tempo de contrato ser por vinte e cinco anos, ao invés de cinquenta e ser 

celebrado com a Rip Curl Europe, que eram as garantias que se tinha para realização do negócio 

sem concurso público. Disse terem solicitado, por diversas vezes, que a doutora Fernanda Paula 

Oliveira se pronunciasse sobre o assunto, o que não aconteceu, tendo havido, apenas, um 

memorando assinado pelo Departamento Administrativo e Financeiro, em que se justificava a 

execução do negócio sem concurso público. Deu conta da solicitação, por parte da Rip Curl, para 

que o direito de superfície fosse cedido à empresa Rip Surf, bem como do diferendo causado por 

esta questão. Esclareceu que, no contrato dizia que a cedência poderia ser efetuada a uma empresa 

parceira, desde que detida a 100%. Disse ter, ainda hoje, dúvidas em relação à legalidade desta 

situação, uma vez que o contrato foi efetuado mediante uma deliberação camarária que não dizia 

o mesmo. Disse que com isto não estava a agir contra o investimento, na medida em que o PSD 

sempre foi a favor que a Câmara Municipal acolhesse investimento, desde que cumprida a 

legalidade. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que já havia sido referida a sua opinião, 

relativamente a este assunto na anterior Assembleia Municipal e que a senhora Vereadora Cristina 

Leitão também já tinha esclarecido os pontos importantes. Esclareceu que, sendo um direito de 

superfície, a Câmara deu o direito à empresa privada, de utilizar aquele espaço durante os vinte 

cinco anos, mas a propriedade é sempre do Município. O senhor Presidente da Câmara concluiu 

que as coisas estavam muito claras e transparentes relativamente à legalidade do processo e que se 

encontravam todos muito tranquilos relativamente a isso. O senhor José Rosado Pelerito solicitou 

a colocação de mais algumas questões. Uma vez esclarecido, pelo senhor Presidente da Câmara, 

de que havia ultrapassado largamente o tempo estipulado para apresentação das suas questões o 

senhor José Rosado Pelerito, disse que queria que constasse da ata que lhe havia sido retirada a 

palavra e que estaria automaticamente inscrito para a próxima reunião de carácter público. O 

senhor Vereador Ângelo Marques sugeriu que, ouvidos os restantes munícipes, inscritos na 

reunião de câmara, poderia voltar-se a ouvir o senhor José Rosado Pelerito. --------------------------   

- Carlos Mota veio reclamar o estado do piso junto ao estabelecimento de que é proprietário no 

Quebrado. Deu conta da não concordância com a toponímia que foi atribuída recentemente à rua 

onde se localiza o seu estabelecimento. Manifestou preocupação relativamente às consequências 

que a alteração da toponímia possa ter para o ordenamento daquele local. Questionou 

relativamente à questão da erosão da Praia de Peniche de Cima. Disse que o outdoor, que é do 

domínio da APA, colocado na Praia do Quebrado, onde consta o investimento que ali foi efetuado, 

desfigura a paisagem. Questionou se as obras efetuadas no Quebrado e Gamboa são o equivalente 

aos dois orçamentos que constam dos outdoors ou trata-se do valor da obra toda. Referiu que seria 

interessante haver informação histórica do local, do tipo de vegetação ali existente, etc. Reclamou 
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o facto de na fatura da água serem cobrados valores muito altos por serviços que não são prestados. 

O senhor Presidente da Câmara disse que iriam avaliar a situação. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que a questão que o munícipe colocou, de facto, não é indiferente. Disse que 

relativamente à reposição do piso, iria ser efetuada no mês de abril e que relativamente à 

toponímica, e uma vez que é da competência da Junta de Freguesia, teria que ser visto 

conjuntamente com a Junta. O senhor Presidente da Câmara disse não ter resposta presente para 

dar ao munícipe, no entanto, esta seria clarificada e transmitida posteriormente, todavia, a 

colocação dos outdoors é uma condição. Relativamente à questão da dinâmica do litoral, disse que 

tem sido, junto com a APA, tentado minorar alterações nas dinâmicas. Disse ter apreciado a 

referência que o munícipe fez relativamente à colocação de outro tipo de informação em outdoors, 

nos diferentes locais da cidade, dando conta da existência deste tipo de informação, em relação ao 

cordão dunar. O senhor Vice-Presidente da Câmara justificou com avarias nas viaturas de 

recolha de lixo o facto de não ser efetuada a recolha, situações que acontecem pontualmente sem 

número significativo. Relativamente à limpeza do espaço disse que iria verificar a situação e tentar 

proceder a melhoramentos. O senhor Vereador Filipe Sales disse achar interessante que se possa 

equacionar e acautelar os investimentos ao acesso àquele local. Referiu as propostas existentes 

para nomes de ruas, dizendo ser importante que se perceba de que forma a atribuição de nomes às 

ruas pode ser feita. Relativamente à questão do desassoreamento disse ser um problema global que 

merece a atenção e preocupação de todos, dizendo que a própria comunidade científica não é 

unanime em relação às soluções a preconizar para os locais. Disse que a comunidade científica 

deveria encontrar soluções mais adequadas a cada local, dando como exemplo a ineficácia do 

desassoreamento da Foz do Arelho. A senhora Vereadora Cristina Leitão deu conta de que, desde 

2013 que solicita ao senhor Presidente da Câmara para que possam discutir essas matérias 

concretas, que julga terem a ver com a informação turística. O senhor Vereador Ângelo Marques 

disse que existiam preocupações comuns a todos os membros da Câmara, depois, a forma de atuar 

relativamente a cada matéria tem muito a ver com quem está em regime de permanência na CMP. 

Esclareceu que os restantes membros podem, pontualmente, colocar algumas hipóteses de 

melhoria, em sede de orçamento, podem propor situações para posterior votação ou votarem 

propostas concretas. Apresentou as felicitações ao munícipe por ter exposto a situação e disse que 

da parte do Partido Socialista ajuizariam da melhor forma, tendo em conta os interesses do 

município e do munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Bruno Valente solicitou o ponto de situação relativamente à questão da esplanada do 

estabelecimento comercial Bea’s Totas, no Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel. O senhor 

Presidente da Câmara deu conta da ida, ao local, do Serviço de Proteção Civil, e da informação 

que o serviço efetuou, designadamente da intenção de indeferimento da instalação da esplanada, 

tendo em conta os riscos associados à sua existência, como a não existência de sustentação legal 

de instalação de uma esplanada tão perto da faixa de rodagem, mesmo com mecanismos de 

proteção adicionais. Disse ser esta a informação que seria colocada à apreciação da Câmara 

Municipal, no decorrer da reunião. O senhor Bruno Valente apresentou uma contraproposta, que 

acautela a segurança dos clientes. O senhor Presidente da Câmara disse que, no caso da decisão 

ser o indeferimento da instalação da esplanada, o requerente seria notificado para apresentar essas 

alterações, com objetivo de serem avaliadas pelos serviços. O senhor Vereador Ângelo Marques 

disse parecer-lhe claramente que existe, por parte do requerente, uma tentativa de encontrar uma 

solução para o problema da esplanada. Disse que, pela forma cordata e correta como tem sido 

apresentada esta situação, por variadíssimas vezes, deveriam ter uma posição concreta 

relativamente ao assunto, solicitando que houvesse uma pequena abordagem, sem carater 

vinculativo, à contraproposta apresentada pelo requerente, que lhe parece fazer toda a diferença. 

O senhor vereador Filipe Sales agradeceu ao senhor Bruno Valente pela sua presença e disse que 

a questão da segurança rodoviária era uma questão preocupante para todos. Disse ter consciência 
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da importância que as esplanadas têm para os estabelecimentos de restauração e bebidas e referiu 

a questão da igualdade de oportunidades. Referiu, tal como já havia feito numa outra reunião de 

câmara, em que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel esteve presente, a possibilidade 

de instalação da esplanada na Travessa Vasco da Gama. Deu conta da predisposição existente em 

viabilizar a esplanada, no entanto, não poderia dizer que deviam viabilizar a todo o custo a 

esplanada, como fizeram com outras, quando no seu íntimo privilegia as questões da segurança 

rodoviária. Solicitou aos serviços que, com base na contraproposta apresentada pelo munícipe, se 

possa, do ponto de vista técnico, saber se é viável a concretização da pretensão. O senhor Vereador 

Ângelo Marques quis esclarecer que quando solicitou a abordagem à nova proposta do munícipe, 

foi no sentido de saber se havia alguma legalidade no que foi apresentado. O senhor Presidente 

da Câmara disse ser mais prudente que os serviços apreciem o assunto, uma vez que existe uma 

dimensão regulamentar e uma dimensão de segurança. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que, segundo o que foi transmitido pela Junta de Freguesia de Ferrel, a hipótese de instalação 

da esplanada na Travessa Vasco da Gama, estava colocada de parte, vendo só uma hipótese para 

solucionar aquele problema, nomeadamente fazer-se um passeio, em toda a extensão, com uma 

altura mais significativa e com guardas de proteção.   -----------------------------------------------------  

- Madalena Costa solicitou o ponto de situação relativamente ao assunto dos bens pessoais 

extraviados dos anexos do n.º 40 do Bairro senhor do Calvário, em Peniche. O senhor Presidente 

da Câmara informou a munícipe que o assunto estava agendado para a reunião decorrente e que 

seria apreciado e tomada uma posição, caso houvesse tempo para tal. ---------------------------------  

- João Maciel solicitou o ponto de situação relativamente à questão que já havia colocado numa 

outra reunião de câmara, sobre um terreno de sua propriedade, do qual cedeu uma parte para 

benfeitorias que, até à data, nunca se verificaram. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

terem efetuado uma visita ao local, acompanhados pelo proprietário, onde foram informados de 

quais os compromissos assumidos pelo executivo, à data. Esclareceu que os serviços consultaram 

o processo e informaram. Confirmou a existência de algumas coisas por executar, designadamente 

a questão do estacionamento, no entanto, deu conta de algumas questões, evocadas pelo 

proprietário do terreno, que não constam da carta de protocolo, designadamente, a execução dos 

passeios e a questão dos candeeiros. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que o proprietário, 

a equipa de técnicos da DPGU e DOM e o senhor Vice-Presidente da Câmara, reunissem para 

apreciarem estas informações. O senhor Vereador Filipe Sales solicitou a disponibilização do 

processo para tomarem conhecimento do assunto e poderem apreciar. ---------------------------------   

- Patrimonium esclareceu as questões relativas à situação sucedida, designadamente das 

afirmações efetuadas, que lesaram alguns técnicos da CMP, nomeadamente, o chefe da DPGU e o 

Técnico Superior de Arqueologia, no sentido de melhoramento da relação existente entre a 

Associação e o Município. Os técnicos em questão abordaram o assunto, apresentando o seu 

contributo, no sentido de esclarecer a situação, nomeadamente, o que foi bem feito, o que foi 

menos bem feito, a questão das competências para intervir, etc. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse haver em comum, entre o que saiu no jornal “A voz do mar” e o e-mail enviado 

pela Patrimonium à Câmara Municipal, que é o desrespeito, através de palavras mal medidas. 

Disse encarar esta reunião como uma forma de viragem na relação institucional existente, ou seja, 

onde as pessoas possam dizer as coisas mas de uma forma diferente. Disse que a intervenção do 

Técnico Superior de Arqueologia, Rui Venâncio, deve ser uma referência da reunião, pela 

frontalidade. Disse que a melhor forma de iniciar uma boa relação entre as duas entidades, foi 

realmente, o reconhecimento, por parte do Presidente da Associação de que não foram utilizadas 

as palavras certas. Esclareceu que ninguém colocava em causa a legitimidade da Associação, e 

que esta deveria ser um amigo privilegiado das autarquias. Disse ter que apelar à responsabilidade 

na defesa do património, na comunicação que se faz e na relação de todos. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves cumprimentou os membros presentes da Associação, felicitando-os pela 
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reativação da Associação, que durante alguns anos esteve em letargia. Disse ter proposto a 

presença da Patrimonium numa reunião de câmara, por ter constatado a existência de um mau estar 

muito forte na relação entre as duas entidades. Indo ao encontro das palavras do senhor Vice-

Presidente da Câmara, considerou que esta reunião peca por ser tardia, uma vez que já passou um 

ano desde que esta situação aconteceu. Disse querer contribuir para que a reunião seja um ponto 

de viragem, no entanto, julga que deve ser dito o que cada um pensa sobre este processo. Disse 

estar de acordo que deve existir uma associação que defenda o património de uma forma global. 

Manifestou satisfação pelo facto do senhor Presidente da Patrimonium ter conduzido a sua 

intervenção, na perspetiva de se colocar, em relação à Câmara Municipal, numa posição de 

colaboração, tal como fez no e-mail enviado, com exceção de algumas palavras menos cuidadas. 

Referiu, uma vez mais, a questão do artigo de opinião não vincular a Associação, só por ter o e-

mail da Associação. O senhor Vereador Ângelo Marques reiterou o que havia dito na reunião 

anterior relativamente a este assunto. Disse que com a intervenção do senhor Presidente da 

Associação Patrimonium se percebeu claramente que o artigo de opinião não vincula a Associação. 

Voltou a referir que não tem nada a apontar, do ponto de vista da idoneidade pessoal dos técnicos, 

bem como não se sente habilitado para avaliar a competência profissional dos mesmos. Disse 

julgar que com a realização desta reunião estão reunidas as condições para se estabelecer uma 

parceria profícua, entre as duas instituições, que leve à assinatura de um protocolo para ajudarem 

a Câmara Municipal no que são os objetivos da Associação. O senhor Vereador Filipe Sales disse 

ser um admirador do trabalho desenvolvido e saudou a reativação da Associação, sublinhando, 

ainda, a importância das iniciativas que desenvolvem. Disse que a palavra de ordem do dia, mais 

do que aclaramento, deveria ser pacificação, esclarecendo que é importante pacificar o diferendo 

existente entre as duas entidades. Embora o intuito da presença da Associação nesta reunião tenha 

sido a pacificação, disse não poder deixar de sublinhar uma conquista do 25 de abril de 1974, que 

é a liberdade de expressão de cada um, que deve ser usada pelas pessoas, para se fazerem ouvir e 

para partilharem as suas indignações e anseios. Sublinhou, ainda, a capacidade que têm de ter para 

ouvir as críticas, enquanto decisores políticos que são, não as podendo utilizar como meras 

acusações. Quis sublinhar, o contributo inestimável que a Associação Patrimonium pode, ainda, 

dar à terra. Disse julgar que com esta pacificação entre as duas entidades conseguir-se-á trabalhar 

em prol da defesa do património cultural da terra. Sublinhou a humildade e a postura das duas 

partes. Manifestou o seu regozijo por se poder, em conjunto com a Associação, preconizar-se um 

caminho para o desenvolvimento da valorização do património cultural do concelho. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão disse não ter nada a acrescentar à intervenção do senhor Vereador 

Filipe Sales, uma vez que coincidia com a sua opinião. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

salientou, antes de mais, a forma participativa com que a Associação Patrimonium esteve, em todo 

o processo da Carta Local do Associativismo e o facto de se associarem a outros grupos de 

trabalho, o que vem, de certa forma, contradizer, a ideia de que a Câmara Municipal fechou as 

portas à Patrimonium, uma vez que esta Associação, tal como outras, foi sobejamente convidada 

a integrar tudo o que tinha a ver com este processo de participação e não só. Disse que quando se 

representa ou se pertence a uma entidade, aquilo que se faz, como e quando se faz, está a 

responsabilizar-se essa entidade. Concordou com o facto de se ter liberdade de expressão, desde 

que não coloque ao dispor de todos, informação, antes do diálogo entre as partes e não mexa com 

conteúdos funcionais que tenham a ver com os técnicos e organizações. Disse lamentar este 

sucedido, por toda a relação que tem sido construída, que reconhece e valoriza. Disse esperar que 

esta questão fosse refletida e que se tratasse de um momento de viragem, que todos subscrevem. 

Esclareceu que o enquadramento jurídico do Município tem uma série de obrigações legais, que 

na visão teórico-prática da Associação, acaba por ser posto em causa. Disse ser importante 

perceber, como construir esta relação, na base da confiança, sem retirar a liberdade de expressão, 

mas que contribua para valorização do património do concelho de Peniche. O senhor Presidente 
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da Câmara disse que em circunstância alguma estava em causa a questão da liberdade de 

expressão. Disse irem partir para outra fase, uma fase de respeito com uma relação de confiança. 

Manifestou a disponibilidade existente em começar uma nova relação, também do ponto de vista 

técnico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

   

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 

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) Aprovação da proposta final de alteração do Regulamento do PDM (artigos 2.º, 11.º, 12.º e 

27.º) – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 326/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a 

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

«Aprovar o relatório de ponderação dos resultados, bem como a aprovação da versão final, tendo 

em vista a ulterior submissão à aprovação da Assembleia Municipal.» (Doc.161) ------------------   

 

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

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

Lotas, S.A.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 327/2016: Deliberado, por maioria, com dois votos contra, dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, e cinco votos a favor, dos restantes membros da Câmara Municipal, 

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

«Emitir parecer favorável sobre os aspetos formais e funcionais do edifício, ao pedido 

apresentado pela Docapesca – Portos e Lotas, S.A. sobre a utilização de parcela de terreno, sita 

na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, para construção de edifício destinado à instalação de 

estabelecimento onde se pretende instalar uma maternidade de bivalves, e enviar à requerente e 

ao promotor a proposta de implantação, para efeitos do disposto no n.º 2, do art. 7.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), conforme pareceres emitidos 

pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datados de 24 de fevereiro de 2016, e de 13 

e 16 de novembro de 2015.» Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata disseram que, 

sobre esta matéria, entregariam uma declaração de voto. O senhor Presidente da Câmara deu 

indicação ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística para, com a empresa 

promotora, apreciar as questões arquitetónicas e ecológicas. (Doc.162 DPGU S15453/15) --------   

Os Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------  

«Os Vereadores do PSD votam contra o parecer sobre a utilização de parcela de terreno para 

construção de edifício destinado a maternidade de bivalves, na Avenida do Porto de Pesca, em 
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Peniche – Docapesca - Portos e Lotas, S.A, esclarecendo o seguinte: 

1.O PSD é evidentemente favorável ao investimento no nosso concelho; constatamos aliás que a 

Câmara faz muito pouco para o apoiar e nada para o procurar; 

2.O PSD é obviamente favorável à instalação de uma maternidade de bivalves em Peniche e 

consideramos mesmo que o Mar deve consistir numa alavanca para o progresso e para 

desenvolvimento económico de Peniche, com fixação de empresas e criação de emprego – isso 

mesmo dissemos quando o projeto foi apresentado à Câmara em 7 de Dezembro, 2 meses depois 

de ter dado entrada nos serviços; 

3.Em Dezembro foi considerado por todos os membros da Câmara que se deveria fazer um estudo 

para a melhor solução urbanística, que não pusesse em causa o desenvolvimento futuro daquela 

zona nobre e cheia de potencialidades; 

4.Contudo – e apenas por isso votamos contra esta solução – nenhum estudo foi feito e foi-nos 

apresentada uma mera deslocalização, sem justificação que não a opinião pessoal do Presidente 

da Câmara, o que é manifestamente um exercício de prepotência mas também uma manifestação 

de falta de visão estratégica; 

5.O PSD não aceita que uma vez mais não se acautelem as necessidades de planeamento e se 

aceite a implantação de edifícios de forma avulsa;  

6.Queremos que o Reordenamento da Bacia Portuária seja uma prioridade, para que o Município 

esteja munido de um polo de atracão empresarial; a implantação desregrada naquela área poderá 

vir a conflituar com os interesses estratégicos para o nosso Concelho, podendo por em causa a 

compatibilização com outras potencialidades estruturantes, hipotecando o futuro de Peniche; 

7.É pois um voto contra a inação Câmara, contra a falta de visão estratégica do Presidente da 

Câmara, contra a incapacidade de decisão – e em nada contrário ao investimento, que saudamos 

e apoiamos.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

3) Execução de passeio na sequência dos processos de obras n.os 64/14 e 35/15, na Rua Frei 

João da Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho: ----------------------------  
Deliberação n.º 328/2016: A proposta de execução de passeio na sequência dos processos de 

obras n.os 64/14 e 35/15, na Rua Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes, foi retirado da 

ordem do dia. (DPGU R795/15) ------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para reabilitação de edifício na Rua das 

Rendilheiras, em Peniche – Ana Virgínia Belo Delgado e Outro: -------------------------------------  
Deliberação n.º 329/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

de informação prévia sobre a viabilidade para reabilitação de edifício com alterações ao 

existente, ao prédio sito na rua das Rendilheiras, em Peniche, apresentado no dia 5 de janeiro de 

2016, em nome de Ana Virgínia Belo Delgado e Outro, pelos motivos e fundamentos constantes 

no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 1 de março de 

2016.» (Doc.163 DPGU R7/16) ------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Atos próprios da profissão de arquitetos – Recomendação da Provedoria de Justiça: ---------  
Deliberação n.º 330/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pareceres emitidos 

sobre atos próprios da profissão de arquiteto. ---------------------------------------------------------------  
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DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

6) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua Tenente Valadim, 

em Peniche – Antónia Maria Gaspar Bombas Canhoto Franco Antunes/José Gaspar Bombas 

Canhoto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 331/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de março 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.164 NIPG 

3300/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua Garrett, em Peniche 

– Antónia Maria Gaspar Bombas Canhoto Franco Antunes/José Gaspar Bombas Canhoto: ---  
Deliberação n.º 332/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de março 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.165 NIPG 

3299/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Receção provisória da empreitada de “Remodelação do Edifício António Bento” – Consórcio 

Arada/Manindustria: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 333/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 4 de março de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no artigo 395.º do decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro de 2008, que 

aprova o Código dos Contratos Públicos, anexa-se Auto de Vistoria para efeitos de receção 

Provisória. Parece de homologar o presente auto, receber a empreitada provisoriamente nos 

termos propostos do auto.» (Doc.166) -----------------------------------------------------------------------  

 

9) Sinalização de trânsito no entroncamento de um caminho municipal com a Rua da Graça, 

em Atouguia da Baleia – Departamento de Obras Municipais: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 334/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 1 de março 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, no entroncamento do caminho municipal com a Rua da Graça, 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.167 NIPG 

3308/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Sinalização de trânsito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, no 

acesso ao MH Hotel, em Peniche - Departamento de Obras Municipais: ---------------------------  
Deliberação n.º 335/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 1 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  
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«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 21.º, 27.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 Av. Monsenhor Bastos – Acesso ao Hotel M.H. Parece de 

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

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.168 NIPG 3307/16) -----------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

11) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo 

resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de 

fevereiro de 2016: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 336/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos 

trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de 

emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de fevereiro de 2016. ---------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

12) Atribuição de talhões da Horta Comunitária de Peniche para o ano de 2016 – Setor de 

Planeamento e Intervenção Social: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 337/2016: Deliberado autorizar a abertura de novo período de candidaturas à 

Horta Comunitária de Peniche, por existirem dois talhões devolutos. (NIPG 1250/16) --------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

13) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 338/2016: A proposta de regulamento de comércio a retalho não sedentário do 

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

 

PROTOCOLOS: 

 

14) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses: ------  
Deliberação n.º 339/2016: 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) -----------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

15) Declaração de interesse para instrução de um processo de candidatura, no âmbito do 

Projeto Educação Especial 2016 – Escola Secundária de Peniche: -----------------------------------  
Deliberação n.º 340/2016: Deliberado ratificar a declaração de interesse, datada de 2 de março de 

2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, 

para instrução de um processo de candidatura, no âmbito do Projeto Educação Especial 2016. 

(Doc.169 NIPG 3303/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

16) Contrato de gestão de eficiência energética para implementação de medidas de melhoria da 

eficiência energética na iluminação pública do concelho de Peniche: -------------------------------  
Deliberação n.º 341/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 3 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que a Câmara Municipal aprovou a minuta do contrato a celebrar com o 

agrupamento constituído pelas empresas I-SETE, Soluções Económicas e Tecnológia Económica, 

S.A e Weltsmart Energy Solutions, S.A., e de acordo com a informação da Secção de Património 

e Aprovisionamento há necessidade de a modificar, proponho que a Câmara Municipal, no uso 

da competência prevista no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprove a nova 

minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário.» (Doc.170 NIPG 3358/16) ---------------------  

 

17) Parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação do serviço de 

Auditoria Externa das Contas do Município – Departamento Administrativo e Financeiro: ----  
Deliberação n.º 342/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 4 de março 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 

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

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

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

a consultadoria técnica, 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 23/2015 da DDAF 

de 1 de março de 2016. 

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

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

contrato de prestação do serviço de Auditoria Externa das Contas do Município, do exercício de 

2016.» (Doc.171 NIPG 3306/16) -----------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Departamento Administrativo e Financeiro: ------  
Deliberação n.º 343/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 4 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação da técnica superior, em substituição da DDAF, Dra. Margarida 

Pelerito Gonçalves, n.º 24/2016, de 4 de março de 2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 (modificação n.º 

6), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.172 NIPG 3361/16) --  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

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

Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 344/2016: O pedido de ocupação espaço público com uma esplanada aberta e 

guarda-ventos, na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentada por Bruno Alexandre Ribeiro Valente, 

foi retirado da ordem do dia. (NIPG 12482/14) ------------------------------------------------------------  

 

20) Ocupação de espaço público com uma esplanada fechada, na Avenida do Mar, em Peniche 
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– Enzo Nicosia: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 345/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 4 de março 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 por Enzo Nicosia, por requerimento recebido a 1 de março de 2016, 

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

datada de 3 de março de 2016, proponho que seja deferido o referido pedido de licenciamento da 

esplanada fechada de apoio ao Restaurante Pizzaria IL Boccone, sito na Av. Do Mar, 2, nesta 

cidade, pelo período de 1 e janeiro a 31 de dezembro de 2016, renovável automaticamente, 

conforme previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 26.º do Regulamento de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público deste Município.» (Doc.173 NIPG 3157/16) ---------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

21) Transmissão de licença de táxi – José António Vagos Macatrão: -------------------------------  
Deliberação n.º 346/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 4 de março 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 por José António Vagos Macatrão, por requerimento recebido nestes 

Serviços em 29.02.2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 02 de março de 2016, remeto o referido pedido de transmissão, 

nos termos do nº. 4 do artº. 12º. do DL 41/03, de 11 de março, para prévio conhecimento pelo 

executivo.» (Doc.174 NIPG 3117/16) ------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

22) Apoio à realização da fiscalização dos espaços rurais do concelho de Peniche – Serviço 

Municipal de Proteção Civil: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 347/2016: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, de 3 

de março de 2016, que autorizou a concessão do apoio solicitado pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil, conforme consta da informação n.º 10/16 do mesmo serviço, que aqui se dá por 

reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.175 NIPG 3302/16)  

 

23) Apoio para a realização do VII Torneio Peniche Cup – Clube de Ténis de Peniche: --------  
Deliberação n.º 348/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 4 de março de 2016, para conceder o apoio logístico solicitado pelo Clube de Ténis de 

Peniche, para apoio à realização do VII Torneio Peniche Cup. (NIPG 3465/16) ----------------------  

 

24) Apoio para a realização do Jantar do Dia Internacional da Mulher - Serrana - Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 349/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 4 de março de 2016, para conceder o apoio logístico solicitado pela Serrana - Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa, para apoio à realização do Jantar do Dia Internacional da 

Mulher. (NIPG 3459/16) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

25) Apoio para a realização de um evento desportivo de minitrampolim - Serrana - Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 350/2016: O pedido de apoio para a realização de um evento desportivo de 

minitrampolim, apresentado pela Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, foi 
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retirado da ordem do dia. (NIPG 3421/16) ------------------------------------------------------------------  

 

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

– Clube de Taekwondo de Peniche: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 351/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 4 de março de 2016, para conceder o apoio logístico solicitado pelo Clube de Taekwondo 

de Peniche, para apoio à realização do XIII Open Internacional de Taekwondo Cidade de Peniche 

2016. (NIPG 3468/16) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

27) Apoio às comemorações do Dia Internacional da Mulher – Associação Mão 

Amiga/Sporting Clube da Estrada: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 352/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 4 de março de 2016, para conceder o apoio logístico solicitado pela Associação Mão 

Amiga e Sporting Clube da Estrada, para apoio às comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

(NIPG 3463/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem: --------------  
Deliberação n.º 353/2016: A proposta de apoio para a realização da festa em honra de Nossa 

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

 

29) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Guia: ------------------------  
Deliberação n.º 354/2016: A proposta de apoio para a realização da festa em honra de Nossa 

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

 

OUTROS: 

 

30) Indemnização relativa a bens pessoais extraviados – Madalena Costa: ------------------------  
Deliberação n.º 355/2016: A proposta de indemnização relativa a bens pessoais extraviados foi 

retirada da ordem do dia. (NIPG 19625/15) -----------------------------------------------------------------  

 

31) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
Deliberação n.º 356/2016: 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) --------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 357/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que reunião ordinária, que se realizará no dia 14 de março de 2016, 

tenha início pelas catorze horas, e dispensar a convocação escrita. -------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 358/2016: 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: 
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Sendo vinte horas e vinte minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos 

termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

11 de abril 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. --------------------------------------------------  

 

 

 


