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ATA N.º 15/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos catorze 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 1) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação 

multifamiliar, no Beco dos Ratolas, em Ferrel – José Manuel Caiado Galego;------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia, na Rua da 

Palmeira, em Serra d’El-Rei – Dominique Antunes; ------------------------------------------------------  

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

licença de obras n.º 106/15, referente ao processo n.º 83/15, Antiga Sardinal – South Atlantic 

Capital, S.A.;-------------------- --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Ajustamento ao plano de alinhamento aprovado para a Rua do Caldeirão/Rua 

da Barroca, em Geraldes – Paulo Alexandre Oliveira Simões; -------------------------------------------  

 ------------------- 5) Casa Pronta – Direito de Preferência - Maria da Conceição Alexandre de 

Oliveira Neto, Cabeça de Casal da Herança de; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Alteração ao loteamento – Hugo José Santos Martins; -----------------------------  

 ------------------- 7) Alteração ao loteamento – Amador, L.da; --------------------------------------------  

 ------------------- 8) Operação de Loteamento Municipal, Rua da Alegria, Casal Moinho;------------ 

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento de posto de abastecimento de combustíveis e emissão 

de alvará da autorização/exploração provisório do posto de abastecimento de combustíveis – 

Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Processo em nome de Célia Sousa Martins, relativo à construção de um 

edifício, destinado a moradia unifamiliar e garagem, e de muros de vedação, na Rua de Santo 

António, em Bôlhos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos do loteamento sito em 

Furninha, Peniche – Amador, L.da; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Sinalização de trânsito na Rua das Cercas, em Atouguia da Baleia – Freguesia 

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

 ------------------- 13) Sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em Peniche – Freguesia 

de Peniche;----------------------- --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Receção definitiva da empreitada de “Recuperação e Remodelação do 

Edifício Sede dos Paços do Concelho” – Edicon – Construções Civis e Obras Públicas, L.da;------  

 ------------------- 15) Receção definitiva da empreitada de “Recuperação dos Tetos do Salão 

Presidencial e do Salão Nobre do Edifício Sede dos Paços do Concelho” – Edicon – Construções 

Civis e Obras Públicas, L.da; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 16) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche – 

Pelouro de Mercados e Feiras; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Protocolo de cooperação – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

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

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

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

 ------------------- 19) Protocolo para a utilização do Fórum Multiusos da Serra d’El-Rei (fases I e 

II) – Freguesia da Serra d’El-Rei; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Protocolo para a realização de estágio curricular - Licenciatura em Animação 

Turística – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria; --  

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

 ------------------- 21) Adesão do Município à Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; ---------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 22) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de fevereiro 

de 2016 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Programação da Semana da Juventude 2016 – Pelouro da Juventude;--------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Isenção de pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, entre 15 de 

março e 15 de abril de 2016, no âmbito da Semana da Juventude – Pelouro da Juventude; ---------  

 ------------------- 25) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 24 de 

março de 2016;--------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 26) Locação financeira para financiamento da aquisição de uma viatura – Pelouro 

das Finanças;----------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 27) Aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel;-- 

 ------------------- 28) Arrendamento de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste;-------------- 

 ------------------- 29) Procedimento para abate de viaturas – Pelouro das Finanças; ------------------  

 ----------------- Contratação de empréstimos: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Contratação de empréstimo no âmbito da candidatura do Município ao 

programa do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana denominado Reabilitar para Arrendar 

– Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa 

Senhora da Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------  

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Fixação do valor de inscrição em oficina de escrita criativa “Onde se 

escondem as histórias?” – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 33) Limpeza de terreno, sito na Rua da Liberdade, em Reinaldes – Pelouro da 

Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 34) Apoios a atribuir no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades 

Regulares e Apoio Logístico – Pelouro do Associativismo;---- ------------------------------------------  

 ------------------- 35) Apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 36) Apoio a munícipe em situação de sem abrigo – Pelouro da Solidariedade 

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

 ------------------- 37) Apoio para a limpeza de uma habitação – Pelouro da Solidariedade Social; -  

 ------------------- 38) Apoio ao Projeto 2520 Move-te E6G – Pelouro da Solidariedade Social;----- 

 ------------------- 39) Isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para espetáculo de 

música ao vivo – Associação de Motociclismo de Peniche; ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ----------------- Reuniões de Câmara: -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 44) Regimento da Câmara Municipal de Peniche. -------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Planeamento e Gestão Urbanística, respetivamente, durante a apreciação e votação dos pontos um 

a dez da ordem do dia acima referida. -----------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 11 e 12/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 22 e 24 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 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Em resposta às questões colocadas na reunião realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, o senhor 

Presidente da Câmara deu conta do indeferimento do pedido efetuado pelo senhor Diretor do 

Departamento de Energia e Ambiente e da reclamação ao indeferimento com novo requerimento. 

Relativamente ao assunto da senhora Madalena Costa disse haver uma proposta, agendada na 

ordem do dia. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que estão a trabalhar na atualização de 

toda a informação relativa aos indivíduos de etnia cigana. O senhor Presidente da Câmara, em 

relação, concretamente, à situação do Casal da Ponte, disse que foi verificada pelos serviços de 

fiscalização e encaminhada à senhora Vereadora Clara Abrantes, que disse ir verificar a situação. 

Sobre o Convento de São Bernardino, o senhor Presidente da Câmara deu conta de que não foi 

alienado e que poderiam verificar-se cenários de transposição de propriedade. Disse que, na 

próxima reunião, seria presente uma informação sobre a ARU/ORU que ajudaria a pensar um 

pouco sobre a questão da relocalização da Estrada Marginal Norte. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse estar a aguardar uma proposta, por parte do condomínio do parque de 

estacionamento público subterrâneo, localizado junto à Praça Professor António Alves Seara, em 
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Peniche e que a receção do espaço não foi efetuada. Relativamente às concessões da Prageira, a 

senhora Vereadora Clara Abrantes deu conta da informação remetida pelo IGSF, a qual já foi 

partilhada com o Departamento Administrativo e Financeiro, e que irá ser analisada, para se 

perceber como se vai ultrapassar a questão da conformação e da formalização. Relativamente à 

questão da Rip Curl, foi esclarecido, pela senhora Vereadora Cristina Leitão que nunca havia 

sido emitido qualquer parecer, em relação à concorrência, por parte da doutora Fernanda Paula 

Oliveira, e que a situação tinha sido aceite de acordo com o parecer emitido numa informação da 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro. O senhor Presidente da Câmara 

deu conta da proposta de protocolo remetida pela APAP, a qual se encontra a ser analisada 

internamente, do ponto de vista jurídico. Disse que iria reunir com o Centro de Canoagem do 

Oeste, tendo em conta a nova direção, por forma a desbloquear a situação existente. Em relação 

ao imóvel do São Pedro de Alcântara disse trazer à Câmara, todo o processo. Solicitou à senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que fosse efetuado o ponto de situação 

sobre a concessão do estabelecimento comercial no Porto da Areia. Relativamente ao voto de 

congratulação/louvor apresentado pelo senhor Vereador Ângelo Marques, disse que fariam o 

reconhecimento, quando houvesse a informação completa dos restantes homenageados. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara deu conta de como correu a reunião e disse estarem a trabalhar no 

assunto. Sobre o skate park, o senhor Presidente da Câmara disse ter sido iniciada uma relação 

com o Península de Peniche Surfing Clube, com vista à sua reabilitação. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara deu conta de que se encontram dezoito lugares por preencher, na feira mensal e que 

será iniciado um procedimento. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, em relação à 

intervenção efetuada pela NOS, que deixou irregular o piso da Rua Francisco Sá Carneiro, foi 

efetuada a comunicação imediata da situação à empresa responsável, a NOS. Relativamente ao 

memorial evocativo dos presos políticos, o senhor Presidente da Câmara sondou a concordância 

dos restantes Vereadores, no que tocava à proposta apresentada de até 75 000,00 euros de 

investimento. Solicitou que se adicionasse à informação que foi elaborada, relativamente aos 

custos da Primeira Gala da Juventude, todos os gastos com o apresentador profissional. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara esclareceu que o abrigo rodoviário existente junto ao Tribunal não 

é da Câmara, todavia, já havia sido informada a empresa responsável. Em relação à promoção do 

Concelho na BTL, o senhor Presidente da Câmara disse terem sido produzidos dois tipos de 

conteúdos, designadamente um sobre as atividades náuticas a realizar durante o ano e o outro sobre 

as principais atividades, já, agendadas. Os senhores Vereadores Filipe Sales e Jorge Gonçalves 

deram conhecimento do feed-back negativo que tiveram relativamente à representação do 

Concelho. O senhor Vereador Filipe Sales referiu, a título de exemplo, a aplicação City Guide, 

amplamente implementada, pelo Município das Caldas da Rainha. O senhor Presidente da 

Câmara manifestou total tranquilidade, relativamente ao relatório final da auditoria efetuada ao 

Município, uma vez que foram superadas todas as questões colocadas. A senhora Vereadora Clara 

Abrantes disse que, o processo de construção da rampa de acesso ao piso -1 do Centro de Saúde 

de Peniche se encontra em desenvolvimento e dependente do protocolo, que vai estabelecer a 

relação entre a Câmara Municipal de Peniche e ARS Lisboa e Vale do Tejo. O senhor Presidente 

da Câmara disse já ter recebido o contributo que esperavam, relativamente à questão dos 

protocolos de cooperação com as associações de defesa dos animais e que só iria falar com a 

Veterinária Municipal depois de, do ponto de vista jurídico, as coisas estarem resolvidas. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse haver por parte do Instituto das Estradas de Portugal uma nova 

posição, que passava por pôr a funcionar os semáforos existentes. Disse que valia a pena insistir 

no agendamento de uma reunião com o IEP para falarem sobre o assunto. O senhor Vice-

Presidente da Câmara deu conta que, tendo por base a questão colocada relativamente ao Pinhal 

de Ferrel, tinha efetuado uma deslocação ao local, acompanhado pelos dois técnicos que dirigem 

este trabalho, os senhores engenheiros, Nuno Carvalho e Sérgio Rosa, respetivamente, Técnico 
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Superior de Ambiente e Florestal, e que havia sido elaborada uma proposta de intervenção, que 

aponta para um corte, em diversas áreas do pinhal, tendo por base a deliberação que a Câmara 

havia tomado, nesse sentido. O senhor Presidente da Câmara deu conta da disponibilização, aos 

senhores Vereadores, da informação relativa à atividade do Técnico Superior Florestal. 

Relativamente ao processo da Regueira do Poço, o senhor Presidente da Câmara disse que, tendo 

em conta a dificuldade em termos de recursos humanos, por parte da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, a notificação iria ser elaborada pelo Departamento Administrativo e 

Financeiro. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que já estavam a usufruir das 

condições deliberadas pela Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse terem 

estado presentes num espaço da Comunidade Intermunicipal com produtos, tais como as 

almôndegas de cavala, conservas, etc. Sobre as questões dos sanitários da BP, disse que havia 

reunido com a BP em Lisboa e que o projeto seria entregue brevemente. Disse que as normas 

associadas às questões da segurança para colocação do GPL obrigam a que haja várias 

intervenções, incluindo a inativação do posto, durante algum tempo, sendo, nessa altura, que irão 

fazer todas as intervenções necessárias. ---------------------------------------------------------------------   

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

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

- No dia 1 de março, iniciou-se a assinatura do contrato da Unidade de Execução da Atouguia da 

Baleia, que, atualmente se encontra concluído. -------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de março, esteve presente no SISAB. -----------------------------------------------------------  

- No dia 1 de março, esteve presente na apresentação do Mês da Juventude do Oeste, Semana da 

Juventude de Peniche, que se realizou no Centro de Alto Rendimento. --------------------------------  

- No dia 2 de março, reuniu-se com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste. 

- No dia 2 de março, esteve presente no decorrer das iniciativas do Dia do Oeste, na BTL. --------  

- No dia 3 de março, reuniu-se com a Comunidade Intermunicipal. ------------------------------------  

- No dia 3 de março, participou numa reunião sobre o Portugal Náutico. ------------------------------  

- No dia 3 de março, participou numa reunião sobre a esfera da Fórum Oceano. ---------------------  

- No dia 4 de março, participou na tomada de posse da administração do Centro Hospitalar do 

Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nos dias 4 e 5 de março, esteve presente na Etapa do Circuito Regional de Surf. ------------------  

- No dia 6 de março, esteve presente na inauguração da exposição, intitulada Figuras, Figurinhas 

e Figurões, do cartoonista António. --------------------------------------------------------------------------  

- No dia 8 de março, reuniu-se com a senhora Diretora Geral do Património Cultural. --------------  

- No dia 8 de março, reuniu-se com o Professor Jorge Carvalho, relativamente a questões do 

urbanismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de março, reuniu-se com a BP. -------------------------------------------------------------------  

- No dia 10 de março, esteve presente na assinatura do contrato de Eficiência Energética. ---------  

- No dia 10 de março, esteve presente na conferência com Tó Romano, de apresentação da 

iniciativa Florir Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de março, esteve presente numa reunião sobre o Programa Centro 2020. ---------------  

- No dia 11 de março, recebeu uma delegação de Angola que se encontra a cooperar com a ESTM 

e o Cetemares, na área da investigação. ---------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de março, reuniu-se com a Paróquia de Peniche, sobre a Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de março, esteve presente nas comemorações do aniversário da Associação de 

Motociclismo, felicitando-os por isso. -----------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de março, esteve presente na apresentação do livro de Sónia Balacó, intitulado 

Constelação, felicitando-a pela edição. ----------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de março, participou nas iniciativas educativas dos 40 anos da marcha do povo de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 14.03.2016 * Livro 107 * Fl.183 

Ferrel, contra a Central Nuclear. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de março, participou nas iniciativas relacionadas com o Dia Internacional da Mulher, 

organizadas pelo Sporting Clube da Estrada. ---------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 29 de fevereiro a 14 de 

março do corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Na reunião com o Grupo Desportivo Atouguiense a propósito de alguns aspetos relacionados 

com o Protocolo entre a Câmara Municipal de Peniche e esta entidade;  

- Na visita às instalações do Sindicato dos Pescadores da Pesca do Centro com a Delegada do 

Centro de Formação Profissional do Modatex de Lisboa para averiguar se estas instalações 

cumprem os requisitos necessários à dinamização de um curso de formação profissional na área 

têxtil. A dinamização deste curso em Peniche irá colmatar uma necessidade de formação nesta 

área no Concelho, aliando, em paralelo, a aplicação de Renda de Bilros em artigos de vestuário 

e outros. A concretizar-se, será uma forma de consolidar as premissas existentes no Protocolo 

entre a Câmara Municipal de Peniche e este Centro de Formação Profissional e de contribuir 

para o alargamento de alternativas aos percursos formativos e profissionais de pessoas 

desempregadas no concelho; 

- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, onde foram 

apresentados, entre outros aspetos os projetos em desenvolvimento neste Agrupamento e a análise 

de resultados referentes ao 1º período do ano letivo em curso; 

- Na reunião com os vários serviços técnicos municipais sobre a obra do Fórum de Serra D’El 

Rei;  

- Na reunião com o Sr. Vice-Presidente a Câmara Municipal de Peniche de Azambuja sobre o 

regulamento referente ao mercado mensal de Peniche visto a Câmara Municipal de Azambuja 

estar em processo de alteração do seu mercado; 

- Na entrevista à 102 FM Rádio sobre a iniciativa “As rendas de bilros vão à Escola”; o novo 

projeto desenvolvido com a jovem empresa “Turma dos Triunfos” para comercialização de 

artigos tecidos em Renda de Peniche, bem como a representação da Câmara Municipal de 

Peniche na XXVI Mostra de Encaixe de Camariñas que irá decorrer entre os dias 23 e 27 de 

março; 

- Na sessão “Educação, Cultura e Desenvolvimento” promovida pelo CFAE Centro-Oeste. Esta 

sessão contou com a presença de Paulo Guinote e Paulo Prudêncio. Uma abordagem reflexiva e 

crítica sobre questões relacionadas com a Comunicação e a Profissionalidade Docente; 

- Na visita ao local de comercialização de empresa “Turma dos Triunfos”. Esta empresa de 

Lisboa, que aposta na venda de souvenirs a turistas que visitam a capital portuguesa, está a 

desenvolver um projeto com a Câmara Municipal de Peniche que visa a comercialização de 

alguns dos trabalhos das nossas rendilheiras. A comercialização destes produtos começou no dia 

5 de março, na zona de Belém e será alargado a outras zonas turísticas de Lisboa. Este projeto 

irá potenciar o tão pretendido escoamento de produtos em Renda de Bilros e contribuir assim 

para o aumento de rendimentos das nossas artesãs. É objetivo fundamental da Câmara Municipal 

capitalizar estas sinergias, agregando valor aos produtos e projetando a imagem de um território 

com uma identidade bem vincada; 

- Na Inauguração da Exposição “Figuras, Figurinhas e Figurões”, com a apresentação de uma 

coleção de 62 cartoons de António, escolhidos entre os mais de vinte mil publicados nos últimos 

quarenta anos no Jornal “Expresso”. Uma exposição patente no Salão Nobre da Fortaleza de 

Peniche, a não perder;  

- Na apresentação da Mostra Internacional de Rendas de Bilros – edição de 2016, no salão 
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referência para a indústria do Turismo Nacional – a Bolsa de Turismo de Lisboa, nos dias 5 e 6 

de março;  

- Na reunião com a equipa técnica sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

- Na vistoria para efeitos de receção definitiva referente à recuperação do edifício Paços do 

Concelho e recuperação dos tetos do Salão Presidencial e do Salão Nobre;  

- Na reunião sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

- Na reunião com a equipa técnica municipal responsável pela dinamização da iniciativa “As 

Rendas de Bilros vão à Escola”. Esta iniciativa terá lugar no próximo dia 16 de março, a partir 

das 09h30m, no Pavilhão da E.B. 2.3. D. Luís de Ataíde e irá acolher cerca de 1100 alunos do 1º 

ciclo do Concelho de Peniche, presenteando-os com um conjunto de atividades lúdico 

pedagógicas associadas à arte de dedilhar os bilros;  

- Nas Comemorações do Dia da Mulher, promovidas pela Freguesia Serra D'El-Rei; 

- Na reunião da Comissão Municipal de Trânsito cujos assuntos debatidos foram a alteração de 

trânsito nas travessas sitas na Rua da Gamboa; análise da problemática relativa à circulação na 

Rua de S. Marços; Acesso ao Edifício da Alfândega; organização de trânsito junto à Escola do 1º 

Ciclo de Atouguia da Baleia; entre outros assuntos relacionados com o trânsito no concelho; 

- No acompanhamento há várias intervenções municipais em curso, a saber: Melhoria da rede 

viária nas localidades de Ribafria/Carnide e Paço; Reforço de sinalização horizontal junto ao 

Hospital de Peniche; Nas várias intervenções realizadas nas praias da Consolação e S. 

Bernardino;  

-Na entrevista à Rádio SIM sobre a iniciativa “As Rendas de Bilros vão à Escola” e outros 

projetos que integram a Estratégia Municipal de Rendas de Bilros;  

- Na entrega de medalhas do Torneio de Escolas de Natação, uma iniciativa promovida pelas 

Piscinais Municipais; 

- Na entrega de prémios da iniciativa dinamizada pela Secção de Basquetebol do Clube Stella 

Maris de Peniche “Final Four da 2ª divisão regional de sub-14 masculinos”;  

- No 18º Aniversário da Associação de Motociclismo de Peniche. Na sua intervenção, o Sr. Vice-

Presidente deu o necessário destaque ao ex-presidente desta Associação, António Jorge e felicitou 

todos os seus associados pela forma como, solidariamente, se envolvem em iniciativas promovidas 

pela e para a comunidade;  

- Na Evocação dos 40 anos da Marcha do Povo de Ferrel contra a Central Nuclear! Uma Marcha 

que mudou os destinos de Peniche e do seu Povo. Um reflexo da capacidade de luta do povo de 

Ferrel em torno dos seus direitos!  

Dar conta que a Escola Municipal de Rendas de Bilros esteve presente, este domingo, no Mercado 

Lx Rural, uma iniciativa dinamizada, todos os Domingos na LX Factory. Do Oeste para Lisboa, 

foram uma grande diversidade de produtos frescos diretamente do campo e um dos ícones de 

identidade do concelho: A renda de bilros de Peniche! 

Felicitar a família desportiva do PAC pela sua presença em duas finais de Juvenis e Juniores. 

Não vencemos nenhuma final, mas devemos orgulhar-nos da prestação desportiva dos jogadores, 

equipa técnica e da massa associativa presente.» ---------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Esteve presente na exposição, Figuras, Figurinhas e Figurões, valorizando-a como excelente 

exposição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referenciou o Dia Internacional da Mulher e todo o trabalho que as várias associações tiveram, 

na organização deste dia ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente no Fórum dos Cuidadores. ---------------------------------------------------------------  
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- Esteve presente numa reunião do grupo de trabalho de pessoas idosas. ------------------------------  

- Fez referência à conferência de apresentação da iniciativa, Florir Peniche. --------------------------  

- Felicitou a associação de Motociclismo de Peniche, pelo seu 18.º aniversário. ---------------------  

- Esteve presente na apresentação do livro de Sónia Balacó, no auditório da CMP. ------------------  

- Esteve na Corrida da Mulher, organizada pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei. --------------   

- Deu conta de alguma da programação da Semana da Juventude. --------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se a todas a felicitações que foram endereçadas, com especial enfoque questão dos 40 

anos da marcha da população de Ferrel, contra a central nuclear. O senhor Presidente da Câmara 

deu conta da possibilidade de, na toponímia municipal, se poder contemplar referências 

importantes da luta contra a central nuclear.  ---------------------------------------------------------------  

- Deu conta da existência, entre a Praia da Cova de Alfarroba e do Baleal, de um tronco de uma 

árvore, dizendo ser importante que os serviços de higiene e limpeza a removessem daquele local. 

O senhor Presidente da Câmara disse ter sido registada a situação. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara deu conta de que o Departamento de Energia e Ambiente já tinha sido informado e que 

iriam proceder à remoção daquele tronco.  ------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações, anteriormente, endereçadas. -----------------------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, informação relativamente ao rebanho de cabras existente na Bufarda. O 

senhor Presidente da Câmara deu conta da visita que foi feita ao local onde as cabras se 

encontram e que em conjunto com a DPGU está a trabalhar-se para tentar encontrar uma solução, 

no sentido de se deslocalizar o problema. -------------------------------------------------------------------  

- Deu conta do estado degradado e da sujidade que apresentam os lavadouros e a fonte da Bufarda. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a situação iria ser verificada, bem como de quem 

era a competência para o fazer, se da Câmara ou da Junta de Freguesia. Informou, mais tarde, que 

no contacto que havia efetuado com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, foi-lhe dada conta 

da dificuldade de acesso aos lavadores, todavia, a situação foi entregue à referida Junta, ficando o 

compromisso de fazer o seu acompanhamento. ------------------------------------------------------------  

- Referiu o estado degradado das bermas da estrada que, liga o campo onde se realiza a feira da 

Bufarda e a estrada da Abelheira, designadamente, os desníveis existentes. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que iria verificar a situação, no sentido de se encontrar uma solução 

que minimize algum risco, em termos de segurança. ------------------------------------------------------  

- Questionou se as deliberações de câmara estão muito atrasadas, relativamente à comunicação aos 

interessados, uma vez que, a Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem 

ainda não tinha recebido qualquer informação relativamente às deliberações tomadas, em 3 de 

fevereiro de 2016, sobre os dias da festa e os horários que podiam praticar. A senhora Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que o requerimento tinha anexado 

um pedido de subsídio, que ainda não tinha deliberação e, por isso, ainda, não tinha dado 

andamento à comunicação. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Relembrou um processo de aquisição de um terreno municipal, em Ferrel, e de legalização das 

construções existentes, por parte do senhor Vítor Ricardo, questionando relativamente à 

preparação de nova legislação para simplificação de processos de legalização de construções, e se 

se tratava de uma legislação municipal ou se era à escala nacional e se já tinha entrado em vigor. 

O senhor Presidente da Câmara disse que iria analisar com os serviços o processo. ---------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 
- Associou-se aos votos de felicitações apresentados. -----------------------------------------------------  
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- Lamentou o facto dos Vereadores do PSD não terem sido convidados para a apresentação da 

Semana da Juventude, no Centro de Alto Rendimento. O senhor Presidente da Câmara disse que 

se tratava de uma apresentação, em termos de conferência de imprensa e que não tinha sido 

divulgada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Solicitou a disponibilização do protocolo realizado com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, relativamente à feira do artesanato. O senhor Presidente da 

Câmara deixou claro que a Câmara Municipal era alheia ao que foi acordado entre a organização 

da Feira de Artesanato e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

proprietária do espaço onde a feira se realiza, todavia, tem acompanhado o processo, no sentido 

de não haver sobreposição das datas de realização da Feira de Artesanato e da Festa em Honra de 

Nossa Senhora da Boa Viagem. A Câmara Municipal entendeu que a Feira de Artesanato, só 

deve ter início na quarta-feira, imediatamente a seguir à terça-feira da Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, a menos que, na relação entre a Organização da Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

possam admitir outra situação. --------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta da deterioração do acesso/rampa de madeira, à praia norte do Baleal. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que já havia solicitado a intervenção do Departamento de Obras 

Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu, uma vez mais, a questão da toponímia e da sinalética da Cidade, dizendo que é uma 

questão de imagem. O senhor Presidente da Câmara deu conta dos dois caminhos possíveis para 

resolver a situação apresentada, no sentido de uniformizar a sinalética. Informou que a Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, na relação com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Peniche e com o senhor vice-Presidente da Câmara iriam encontrar uma solução. -------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Solicitou que o assunto relativo às concessões fosse novamente agendado. O senhor Presidente 

da Câmara concordou com o reagendamento, desde que não fosse, já, para a próxima reunião de 

câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ter tido conhecimento que o senhor Filipe Rodrigues, ex arrendatário do estabelecimento 

Taskareia no Molhe Leste, tinha enviado uma carta à Câmara Municipal, onde colocava uma série 

de questões, que até à data não tinham sido respondidas. Disse querer confirmar se a Câmara não 

respondeu ao senhor Filipe Rodrigues, e no caso de ter respondido, qual o conteúdo da resposta. -   

- Solicitou esclarecimento em relação a não se ter informado o senhor Filipe Rodrigues da intenção 

de prorrogação do arrendamento, até final do ano, uma vez que o senhor Filipe Rodrigues, disse 

só ter tido conhecimento dessa intenção, através da leitura das atas. O senhor Presidente da 

Câmara que iria analisar o processo. ------------------------------------------------------------------------   

- Questionou quando poderiam ter acesso ao parecer que tinha ficado de ser emitido, relativamente 

às questões de segurança agregadas à implementação do posto de combustível low-cost, pela 

empresa Auto-Júlio, para que se pudesse dar seguimento ao processo e deliberar-se sobre o mesmo. 

O senhor Presidente da Câmara disse que o processo estava a ser preparado para apreciação. ---   

-  Solicitou o ponto de situação relativamente ao processo de doação de um prédio, sito nos 

Remédios, em Peniche, pelo senhor Luís de Almeida. O senhor Presidente da Câmara deu conta 

da escritura de doação que tinha que ser efetuada para que o processo prosseguisse.  ---------------   

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

ALTERAÇÃO À SEQUÊNCIA DA ORDEM DO DIA: 

 

Deliberação n.º 359/2016: A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade e votação nominal, a 
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proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que a sequência da 

ordem do dia fosse alterada, passando os pontos 40 e 41, referentes ao apoio para a realização da 

festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e ao apoio para a realização da festa em honra 

de Nossa Senhora da Guia, a ter os números 1 e 2, respetivamente, alterando, consequentemente, 

todos os números de ordem subsequentes. ------------------------------------------------------------------  

 

A Câmara Municipal passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, pela ordem 

resultante da deliberação acima registada, tendo tomado as seguintes deliberações que, quando não 

sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas por unanimidade e votação 

nominal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS FINANCEIROS PARA AS FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA 

VIAGEM, EM PENICHE, E EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, EM FERREL: 

 

O senhor Presidente da Câmara apresentou, verbalmente, a seguinte proposta: -----------------------  

 

«Considerando que este ano existem uma situação excecional de pedidos de colaboração 

financeira para duas festas; 

Considerando que ambas as festas, este ano, estão numa situação excecional face à dimensão que 

ambas as organizações querem imprimir, salutarmente, à sua realização; 

Considerando que há um desafio e a Câmara Municipal foi, também, desafiada para dar 

colaboração neste desafio que, quer uma quer outra, têm; 

Considerando que a Câmara Municipal valoriza estas iniciativas e valoriza o carater de 

responsabilidade que ambas contêm e que entende que ambas são promotoras do concelho de 

Peniche: 

Proponho que a Câmara Municipal, a título excecional, se disponibilize para uma colaboração 

financeira de acordo com os seguintes valores: quinze mil euros para a Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem e dez mil euros para a Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia. 

Estas deliberações da Câmara Municipal serão aplicadas, exclusivamente, ao ano de 2016. 

A avaliação do balanço destas iniciativas merecerá, posteriormente, da parte da Câmara 

Municipal, a sua apreciação.» --------------------------------------------------------------------------------  

 

Submetida a proposta do senhor Presidente da Câmara, acima transcrita, a votação, registaram-se 

sete votos a favor, pelo que a Câmara Municipal tomou as seguintes deliberações: ------------------  

 

1) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem: ----------------  
Deliberação n.º 360/2016: Deliberado, pelos motivos evocados na proposta do senhor Presidente 

da Câmara acima transcrita, conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião 

de Peniche um subsídio, no valor de 15 000,00 euros, para apoio à realização da Festa em Honra 

de Nossa Senhora da Boa Viagem. ---------------------------------------------------------------------------   

 

2) Apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Guia: -------------------------  
Deliberação n.º 361/2016: Deliberado, pelos motivos evocados na proposta do senhor Presidente 

da Câmara acima transcrita, conceder à Associação Proferrel um subsídio, no valor de 10 000,00 

euros, para apoio à realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia. ------------------------   

 

O senhor Vereador Filipe Sales disse terem noção do precedente que é abrir esta caixa de pandora 

de conceder o apoio financeiro a cada uma destas festas. Disse perceberem o argumento do senhor 

Presidente da Câmara em relação ao caracter de excecionalidade, tendo em conta a reformatação 
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de cada uma das festas, por forma a salvaguarda-los. Relembrou que o senhor Presidente da 

Câmara havia proposto 15 000,00 euros para a festa de Peniche e 10 000,00 euros para a festa de 

Ferrel, que houve um decréscimo significativo relativamente à penúltima proposta apresentada 

pelo senhor Presidente da Câmara, uma vez que, a última vez que haviam falado sobre o assunto, 

o senhor Presidente da Câmara tinha referido que o interessante era não atribuir qualquer valor a 

cada uma delas, na medida em que iria ser aberto um precedente em relação a outras festas do 

concelho. Disse ter ficado surpreendido com o à-vontade com que o senhor Presidente da Câmara 

havia lançado os valores de 20 000,00 para cada festa, com o impacte orçamental que tinha ao 

nível do Município. Disse preocupar-se com a abertura deste precedente, com base na 

argumentação da reformatação das festas, na medida em que vai motivar e incentivar as 

reformatações, as quais, terão de ser anuídas, numa ótica de equidade. Sugeriu que se custeassem 

os serviços aos quais, cada uma das festas iria recorrer, ou seja, atribuir um subsídio “indireto” 

como forma de salvaguarda à abertura de precedentes. ---------------------------------------------------   

O senhor Vereador Jorge Gonçalves informou que iria entregar uma declaração de voto sobre os 

apoios financeiros concedidos para a realização das festas de Peniche e de Ferrel, o que não fez 

até ao fecho da presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

3) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação multifamiliar, no Beco dos 

Ratolas, em Ferrel – José Manuel Caiado Galego: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 362/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

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

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

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

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

para construção de edifício multifamiliar, a implantar no prédio urbano, sito no Beco dos Ratolas, 

lugar e freguesia de Ferrel, apresentado em nome de José Manuel Caiado Galego, no dia 14 de 

janeiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 8 de março 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.» Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Clara 

Abrantes não estiveram presentes na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.176 DPGU 

7/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia, na Rua da Palmeira, 

em Serra d’El-Rei – Dominique Antunes: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 363/2016: 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 sita na rua da Palmeira, no lugar e freguesia de Serra 

D’El Rei, apresentado em nome de Dominique Antunes, no dia 2 de fevereiro de 2016, nas 

condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 8 de 

março 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 
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acima referido.» Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Clara Abrantes não estiveram 

presentes na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.177 DPGU 19/16) ------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença de obras 

n.º 106/15, referente ao processo n.º 83/15, Antiga Sardinal – South Atlantic Capital, S.A.: ----  
Deliberação n.º 364/2016: 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Emitir parecer favorável sobre o pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, 

nas vigência da licença de obras n.º 106/15, referente ao processo n.º 83/15 para a reabilitação 

da antiga Unidade Conserveira “Sardinal”, sita na zona Industrial do Abalo, junto à Estrada 

Nacional 114, Km 2360, em Peniche, apresentado em nome de South Atlantic Capital, S. A., no 

dia 18 de fevereiro de 2016, ficando o procedimento de licenciamento suspenso, nos termos no n.º 

7, do artigo 11.º, do RJUE, até à apresentação da autorização da entidade coordenadora, 

conforme pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datados de 4 e 

9 de março de 2016.» Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Clara Abrantes não estiveram 

presentes na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.178 DPGU 24/16) ------------------------  

 

6) Ajustamento ao plano de alinhamento aprovado para a Rua do Caldeirão/Rua da Barroca, 

em Geraldes – Paulo Alexandre Oliveira Simões: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 365/2016: 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 a proposta de ajustamento ao Plano de alinhamento aprovado para a Rua do 

Caldeirão/Rua da Barroca em Geraldes, conforme parecer favorável da Freguesia de Atouguia 

da Baleia.» A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.179) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Casa Pronta – Direito de Preferência - Maria da Conceição Alexandre de Oliveira Neto, 

Cabeça de Casal da Herança de: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 366/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, no sentido de o Município não exercer o direito de preferência, 

relativamente à aquisição de um imóvel, sito na Travessa da Fé, em Peniche. A senhora Vereadora 

Clara Abrantes não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. ----------------------  

 

8) Alteração ao loteamento – Hugo José Santos Martins: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 367/2016: 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 pedido de alteração ao loteamento, que consiste no aumento da área de implantação 

e construção da garagem, na diminuição da área de construção da habitação e alteração do 

polígono de implantação do lote 11. 

Aprovar a nova planta síntese, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.» A senhora Vereadora Clara Abrantes não 

esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.180 DPGU L3/92) ----------------  

 

9) Alteração ao loteamento – Amador, L.da: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 368/2016: 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 pedido de alteração ao loteamento, que consiste no aumento da área das caves 
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destinada a arrecadações; alteração do polígono de implantação dos lotes 18 a 23 e inclusão de 

piscinas nos referidos lotes. 

Aprovar a planta síntese apresentada em 29/11/2013, em nome de Amador, Lda, ao abrigo do 

disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação.» A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.181 DPGU 904-A/DOM) --------------------------------------------------------------  

 

10) Operação de Loteamento Municipal, Rua da Alegria, Casal Moinho: --------------------------  
Deliberação n.º 369/2016: Deliberado aprovar a proposta que prevê a constituição de um único 

lote e submeter o estudo a discussão pública. A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve 

presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.182) -----------------------------------------  

 

11) Pedido de licenciamento de posto de abastecimento de combustíveis e emissão de alvará da 

autorização/exploração provisório do posto de abastecimento de combustíveis – Petróleos de 

Portugal - Petrogal, S.A.: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 370/2016: 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: ---------  

«Dispensar a vistoria final, ao abrigo da alínea a) do artigo 10.º da Portaria n.º 1188/2003, de 

10 de outubro; 

Aprovar o projeto de arquitetura, ao abrigo do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação; 

Deferir o pedido de licenciamento provisório, da exploração do posto de abastecimento de 

combustíveis para consumo público, com o prazo até 2016/12/31, com o fundamento previsto nos 

nºs 2 e 3 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação.» A 

senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.183 DPGU R457/13) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Processo em nome de Célia Sousa Martins, relativo à construção de um edifício, destinado 

a moradia unifamiliar e garagem, e de muros de vedação, na Rua de Santo António, em Bôlhos: 
Deliberação n.º 371/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do processo em nome de 

Célia Sousa Martins, relativo à construção de um edifício, destinado a moradia unifamiliar e 

garagem, e de muros de vedação, na Rua de Santo António, em Bôlhos, presente em reunião da 

Câmara Municipal por indicação do senhor Presidente da Câmara, na sequência da intervenção da 

senhora Vereadora Cristina Leitão na reunião de 10 de fevereiro de 2016. O senhor Presidente da 

Câmara sublinhou que nunca esteve em causa a questão da legalidade e que a implantação do 

edifício está associada a outra classe de espaços. A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve 

presente na sala durante a apreciação deste assunto. -------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

13) Sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos do loteamento sito em Furninha, Peniche 

– Amador, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 372/2016: A proposta relativa ao sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos 

do loteamento sito em Furninha, Peniche, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 3935/16) -----------  

 

14) Sinalização de trânsito na Rua das Cercas, em Atouguia da Baleia – Freguesia de Atouguia 

da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 373/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 8 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 
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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 o ponto 1, artigo 62.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 Cercas – 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.184 NIPG 3928/16) -------------------------------  

 

15) Sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em Peniche – Freguesia de Peniche:  
Deliberação n.º 374/2016: A proposta de sinalização de trânsito na Avenida Mariano Calado, em 

Peniche, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 11833/15) -------------------------------------------------  

 

16) Receção definitiva da empreitada de “Recuperação e Remodelação do Edifício Sede dos 

Paços do Concelho” – Edicon – Construções Civis e Obras Públicas, L.da: -------------------------  
Deliberação n.º 375/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 11 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 227.º e no n.º 1 do artigo 219.º do decreto-lei 59/99, 

de 2 de março de 1999, que aprova o regime Jurídico das Empreitadas e Obras Publicas, anexa-

se Auto de Receção Definitiva. Parece de receber a empreitada e libertar as cauções existentes 

para garantia da boa execução da empreitada.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve 

presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.185 NIPG 3933/16) -----------------------  

 

17) Receção definitiva da empreitada de “Recuperação dos Tetos do Salão Presidencial e do 

Salão Nobre do Edifício Sede dos Paços do Concelho” – Edicon – Construções Civis e Obras 

Públicas, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 376/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 11 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 227.º e no n.º 1 do artigo 219.º do decreto-lei 59/99, 

de 2 de março de 1999, que aprova o regime Jurídico das Empreitadas e Obras Publicas, anexa-

se Auto de Receção Definitiva. Parece de receber a empreitada e libertar as cauções existentes 

para garantia da boa execução da empreitada.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve 

presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.186 NIPG 3931/16) -----------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

18) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche – Pelouro de 

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 377/2016: A proposta de regulamento de comércio a retalho não sedentário do 

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

 

PROTOCOLOS: 

 

19) Protocolo de cooperação – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: ---  
Deliberação n.º 378/2016: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar entre o Município 

de Peniche e o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, que aqui se dá por 

reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto 

estabelecer as formas de cooperação e atuação reciprocas entre as duas entidades. O senhor 
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Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.187 NIPG 3909/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 379/2015: A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que os assuntos da ordem do dia ainda não 

apreciados e votados fossem retirados da ordem do dia e apreciados em reunião extraordinária, a 

realizar no dia 16 de março de 2016, com início às vinte horas e trinta minutos. ---------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 380/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial 

nela se passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, 

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

18 de 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. --------------------------------------------------  

 

 

 


