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ATA N.º 17/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos vinte e um 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: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) 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; ----------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 4) Portugal 2020 – Segunda Fase do PEDU - Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (negociação); ---------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 5) Plano de Urbanização do Vale do Grou; ---------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de 

empreendimento turístico (parque de campismo), a implantar no prédio rústico, sito no Casal da 

Coutada, freguesia de Atouguia da Baleia – Tecnipen - Sociedade de Construção e Urbanização, 

L.da;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de condomínio 

turístico, a implantar no prédio rústico denominado “Portal”, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, 

em Ferrel – Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para destaque de parcela, para 

o prédio sito no Casal Pardal ou Agasalho do Pardal, em Ferrel – Graem Anthony Anderson-Doig; 

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para legalização de esplanada fechada, para o prédio 

sito na Avenida da Praia, em Consolação – Piaça & Piassa, L.da; ---------------------------------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para ampliação e alteração de moradia unifamiliar 

para bifamiliar, para o prédio sito na Rua José da Conceição Bento, n.º 13, em Consolação – 

Norberto Joaquim Ferreira: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação, sito 

na Rua da Santa Cruz, em Peniche, e construção de muro de vedação e abertura de vão de janela 

– Joaquim Carlos Godinho; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, anexo e 

piscina, para o prédio sito em “Datas”, Rua Frei Domingues Sanches, em São Bernardino – 

Stephan Paul Laura Keirsbilck; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Pedido de emissão de certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária – Selecpor 

- Produtos Agropecuários, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 14) Estudo para execução de estacionamento na Rua de Santa Ana, em Peniche – 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Plano de estacionamento na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Pedido de licenciamento para legalização de estabelecimento de comércio 

e/ou serviços, para o prédio sito na Travessa do Lagar, n.º 4 e 6, em Peniche – Filipe Manuel da 

Conceição Garcia;--- --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Sinalização rodoviária em diversos arruamentos da vila de Ferrel – Freguesia 

de Ferrel;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Protocolo para a realização de estágio curricular – Curso de Proteção Civil – 

Instituto Gustave Eiffel; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Protocolo para a realização de estágio curricular – Operador de Jardinagem – 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ----------  

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

 ------------------- 20) Normas do XXIV Concurso de Rendas de Bilros de Peniche – Pelouro da 

Educação;------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

serviço de técnico responsável pelas instalações elétricas das Piscinas Municipais – Pelouro das 

Finanças;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Parecer prévio vinculativo para a contratação de serviço na área da renda de 

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

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

 ------------------- 23) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditórios 

para angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas – 

Renascer - Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura; ---------------------------------  

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

 ------------------- 24) Comparticipação para transporte escolar – Pedro Afonso Fortunato Sousa; --  

 ------------------- 25) Apoio no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à 

atividade pontual – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -------------------------  

 ------------------- 26) Apoio no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à 

atividade pontual – União Desportiva e Cultural de São Bernardino; -----------------------------------  

 ------------------- 27) Apoio no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à 

atividade pontual – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche; --------  

 ------------------- 28) Apoio para a aquisição de cabazes de Natal – Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Sebastião de Peniche; ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião a partir das quinze horas e quinze 

minutos, tendo chegado durante a intervenção do senhor João Neves, no período de intervenção 

do público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores Cristina Leitão e Filipe Sales só participaram na reunião até às dezanove 

horas e cinquenta e cinco minutos, tendo saído após a apreciação e votação do ponto dezasseis da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete 

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

durante toda a reunião, Pedro Ferreira, durante o período de intervenção do público, período de 

antes da ordem do dia e apreciação e votação dos pontos cinco a dezasseis da ordem do dia acima 

referida, José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante 

o período de intervenção do público e apreciação e votação dos pontos cinco a dezasseis da ordem 

do dia acima referida, Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos cinco a dezasseis da ordem do dia 

acima referida, e Alexandra Tormenta, Técnica Superior do Urbanismo da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto cinco da ordem do dia acima 

referida. Estiveram ainda presentes o Professor Doutor Jorge Carvalho e Gil Ribeiro da empresa 

Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da, durante a apreciação e votação do ponto cinco da 

ordem do dia acima referida. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

A proposta de ata da reunião de 29 de fevereiro de 2016 foi retirada da ordem de trabalhos. -------  

 

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: 

- José Leal Alves Nunes e Hermínia Nunes manifestaram, uma vez mais, a sua discordância com 

o alinhamento de fachada aprovado para a Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel. O senhor 

Presidente da Câmara propôs agendar uma deslocação ao local, acompanhado pela equipa 

técnica, para o dia 1 de abril, pelas 09h30. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que iria 

transmitir ao senhor Vereador Jorge Gonçalves a informação que ali tinha sido dada, relativamente 

a esta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - João Neves felicitou a Câmara Municipal pela iniciativa de publicação de um folheto relativo à 

fuga do dia 3 de janeiro da Fortaleza de Peniche, tendo em conta a proximidade do dia 25 de abril. 

Disse julgar importante que o folheto tivesse sido publicado, também, numa língua estrangeira, 

designadamente o inglês. Disse que talvez se justificasse a publicação de outros folhetos, relativos 

a outras fugas que, também, ali se concretizaram, dando como exemplo a fuga de Dias Lourenço. 

Esclareceu que estas publicações não substituem a publicação de uma brochura sobre a história da 

própria Fortaleza, tal como, já, havia proposto anteriormente. Felicitou a Câmara Municipal por 

ter reiniciado a discussão relativamente ao memorial de homenagem aos 2487 presos políticos que 

passaram pela Fortaleza de Peniche. Disse esperar que, no próximo dia 25 de abril, os projetos 

relativos a este memorial possam ser apresentados publicamente e que haja um compromisso, por 

parte desta autarquia, de inaugurar o memorial, no dia 25 de abril de 2017. Referiu que a 

homenagem aos presos políticos que passaram pela Fortaleza de Peniche não invalidava uma 

situação específica de Peniche, merecida e justa, que era a homenagem aos presos políticos de 

Peniche, aos antifascistas de Peniche, e por outro lado, à população de Peniche que apoiou e esteve 

sempre solidaria para com os presos políticos, nomeadamente a colocação de placas toponímicas 

ou simplesmente de homenagem. Disse, já ter colocado esta questão na Assembleia Municipal, 

numa reunião de câmara e que julgava que o senhor Vereador Jorge Gonçalves, também, já havia 

levantado esta questão. Deu conta do que escreveu relativamente a esta questão, nomeadamente 

do que pensa sobre o assunto. Felicitou a Assembleia Municipal pelo protocolo celebrado entre a 

Assembleia Municipal e os agrupamentos de escolas do concelho, o qual tem três grandes 
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objetivos, que lhe parecem ter a máxima importância e que se inserem no espirito do 25 de abril. 

Questionou o que está previsto fazer-se este ano, para que se comemore condignamente o dia 25 

de abril. O senhor Presidente da Câmara disse que, a questão da publicação dos folhetos ser feita 

em inglês, fazia parte dos objetivos a concretizar pelo Município. Deu conta de que irá sendo feita 

a produção dos conteúdos, inclusivamente sobre as outras fugas, e que se tratava de uma questão 

de tempo. Relativamente ao memorial, disse ser um assunto que está a ser tratado em sede de 

Câmara Municipal, tendo em conta a dignidade que se pretende e os valores em causa. Deu conta 

que o processo se encontrava em desenvolvimento e que havia sido tomada uma primeira decisão, 

que foi a abordagem ao escultor José Aurélio. Relativamente à proposta de homenagem aos presos 

políticos, resistentes antifascistas e população de Peniche considerou-a plausível, concordando se 

tratar de uma homenagem justa e merecida, e disse haver a possibilidade de, ainda este ano, se 

concretizar, caso todos tenham uma posição favorável relativamente a isso. Disse que a Câmara 

Municipal estava a acompanhar as iniciativas da Assembleia Municipal. Relativamente à questão 

das iniciativas previstas para uma comemoração condigna do dia 25 de abril, disse terem sido 

feitas algumas ações de bastante relevância, neste domínio, recordando algumas delas. Referiu que 

o Município leva este assunto muito a sério e que o programa, ainda, não se encontra fechado, 

todavia, existem, já, alguns contributos que serão tidos em conta. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse não se limitarem a uma ou outra iniciativa e que existia uma filosofia em todos os 

programas anuais, que é o assegurar das questões do desporto e da cultura, como componentes 

importantes da revolução de abril. Esclareceu que, o facto das iniciativas serem maiores ou 

menores tem a ver com o número de anos que se comemoram. Relembrou algumas das iniciativas 

efetuadas anteriormente. Deu conta de que o programa, para este ano, estava em fase de 

elaboração, já, com contributos da Assembleia Municipal e a aguardar os contributos da Juntas de 

Freguesia e Associações. Disse que o assunto relativo à questão das placas de homenagem, já tinha 

sido pensado. O senhor Vereador Filipe Sales sublinhou a importância dos folhetos na divulgação 

da informação, por forma a perpetuar esta memória. Disse julgar, que, do ponto de vista de 

informação, será prioritária, mais que a informação histórica, a informação turística, 

designadamente os pontos de interesse turístico acessíveis, com mais informação e legível, bem 

como a informação turística noutras línguas. Referiu a apreensão com que ficaram, aquando da 

conversa que haviam tido com o escultor José Aurélio, relativamente ao memorial evocativo aos 

presos políticos, pelo valor avultado que um memorial deste género apresenta. Esclareceu que o 

memorial teria que ser um monumento que se coadunasse com a dimensão e a forma emblemática 

desta questão, dizendo ser muito sensível à evocação desta memória, uma vez que o seu avó foi 

preso politico. Disse pertencer ao programa eleitoral do PSD, para a Assembleia Municipal, 

promover o 25 de abril de uma forma diferente, envolvendo a sociedade civil e as escolas. 

Manifestou o desejo de, o que se vai passar este ano, relativamente às comemorações do 25 de 

abril, seja o início de uma prática que se prolongue por muitos anos. O senhor João Neves 

concordou com as palavras do senhor Vereador Filipe Sales, relativamente à questão dos folhetos 

com informação turística, acrescentando que o mesmo poderia ser feito para a divulgação de 

grandes eventos, como é o caso do Campeonato Mundial de Surf, todavia, e dizendo ter uma visão 

mais abrangente, disse não considerar como prioridade, mas avançar-se em paralelo, com os dois 

tipos de informação. Disse considerar o escultor José Aurélio, um bom autor e que pode apresentar 

um projeto muito interessante e eventualmente com custos abaixo do que foi apresentado. 

Relativamente à questão da homenagem à resistência, para este ano, disse não ter sido abordado 

por nenhum dos senhores Vereadores a não ser pelo senhor Vereador Filipe Sales. O senhor 

Presidente da Câmara disse que as questões foram colocadas e que em sede Câmara Municipal 

essas questões seriam trabalhadas. O senhor Vereador Filipe Sales respondeu que julga ter uma 

visão em nada redutora, mas que tinha noção que os recursos são escassos e havia que estabelecer 

prioridades. Disse que o conhecimento que tinha relativamente às obras que o escultor José Aurélio 
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concretizou, são obras de valores avultados, e que neste momento não existe abertura para investir 

numa obra desses valores. O senhor João Neves disse que, da facto, os memoriais deste género 

são caros, mas que em determinados locais, foi possível envolver a comunidade e empresas que 

contribuíram para a concretização dos memoriais. O senhor Vereador Filipe Sales disse que o que 

o senhor João Neves havia dito faria sentido se não vivêssemos a conjuntura económica atual. O 

senhor Presidente disse que as questões foram colocadas e serão respondidas posteriormente, uma 

vez que não se trata de uma sessão de esclarecimento, mas sim, uma reunião de câmara de caráter 

público.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- Felicitou todos os que, da Câmara Municipal de Peniche e Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei 

estiveram envolvidos na reabilitação do edifício e na primeira e terceira fases do Fórum da Serra. 

Disse ser um orgulho muito grande a obra que ali se apresenta e no âmbito da reabilitação urbana, 

um grande exemplo, dado pelo Município. -----------------------------------------------------------------  

- Relativamente à reunião com o senhor Ministro da Saúde, disse ter sido aberto um novo ciclo de 

relacionamento entre o Município de Peniche e o Ministério da Saúde, ao mais alto nível, facto 

não conseguido com o Governo anterior. Considerou os sinais dados bastante positivos, desde 

logo, porque foi assegurado presencialmente que, o serviço de urgência básico, integrado na rede, 

com tudo aquilo que lhe está associado, era para manter. Disse ter sentido, face à relação que foi 

iniciada, também, com a Administração do Centro Hospitalar do Oeste, uma margem de trabalho 

muito interessante. Disse ter achado muito interessante o facto de ter sido atendida a questão da 

especificidade de Peniche, no que diz respeito à insuficiência dos médicos de família. -------------  

- Relativamente à reunião e conferência com a senhora Secretária de Estado do Turismo e a 

senhora Presidente da CCDR, disse que o ambiente foi bastante positivo e que os fez acreditar na 

continuidade do Campeonato do Mundo de Surf. Disse que, desde que os objetivos fossem 

assegurados, haviam condições para uma pareceria continuada com satisfação demonstrada, quer 

pelo Turismo do Centro quer pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. Disse que, para que o 

objetivo do prolongamento do esporão se pudesse concretizar, tinham que continuar a trabalhar na 

relação, Turismo/Ministério do Mar e das Pescas. Em relação às questões da Fortaleza de Peniche, 

deu conta de não haver qualquer desvinculação, por parte da ENATUR, relativamente à questão 

do protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 14 a 21 de março do 

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

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

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

- Na reunião com os trabalhadores municipais que colaboram diretamente com o Sr. Vice-

Presidente para comunicação da avaliação referente ao biénio 2013/2014 e para determinação 

de objetivos subjacentes, biénio 2015/2016;  
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- Na distribuição de Kits do Programa Ecovalor 2015/2016, que este ano vai premiar todas as 

escolas participantes pelo seu desempenho ambiental. Este programa, dedicado ao tema dos 

resíduos urbanos, é exclusivo para a comunidade escolar e desenvolvido em parceria com os 

vários municípios de intervenção da área da Valorsul e com a Sociedade Ponto Verde;  

- Na iniciativa “As rendas de bilros vão à Escola”. Esta iniciativa teve lugar no dia 16 de março, 

no Pavilhão da E.B. 2.3. D. Luís de Ataíde e acolheu mais 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. Das atividades dinamizadas contou-se com um espaço de experimentação 

com mais de cinco dezenas de rendilheiras a demonstrar a sua arte; com jogos de animação 

digital; jogos tradicionais; exposição de trabalhos realizados pelos alunos; histórias animadas e 

algumas surpresas. O dia foi de celebração do ex-libris do artesanato de Peniche e de conquista 

do interesse dos mais pequenos pela aprendizagem deste saber-fazer enraizado na comunidade. 

Esta iniciativa foi dinamizada pelo Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Peniche em 

colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche e pretendeu fomentar o 

interesse pela feitura da Renda de Bilros e garantir a manutenção da sua memória. Uma palavra 

de apreço a toda a comunidade educativa do concelho de Peniche pelo seu forte envolvimento, 

aos Bombeiros Voluntários de Peniche, aos colaboradores da autarquia envolvidos na 

organização, bem como aos voluntários que tão dedicadamente connosco colaboraram (Alunos 

do Curso de Animação da Escola Secundária de Peniche);  

- Na iniciativa do CFAE – Centro Oeste intitulada por "Um Portefólio do Património Geológico 

de Peniche", com apresentação do trabalho desenvolvido pelo Professor Francisco Félix;  

- Na reunião com a Dra. Teresa Perdigão, investigadora no Instituto de Estudos de Literatura e 

Tradição, da Universidade Nova de Lisboa, a desenvolver um projeto cujo campo privilegiado de 

investigação é o trabalho feminino na área dos têxteis, em vertentes como a transmissão do saber-

-fazer e a sua patrimonialidade imaterial, e em contacto com Universidades do Brasil e com a 

investigadora brasileira Ingrid Fechine (a fazer um pós-doutoramento em Paris com a Professora 

Idelette Muzart) sobre a forma de preservação da Renda de Peniche, bem como outras ações que 

integram a estratégia municipal de Promoção e Valorização da Renda de Bilros.   

-Na inauguração do novo edifício da Junta de Freguesia de Serra D’El Rei - Fórum Multiusos da 

Serra – Um equipamento cujo investimento municipal foi de 860 000€ e cuja qualidade, 

organização de espaços, beleza e reabilitação de património são fatores essenciais desta obra. 

Parabéns a todos os envolvidos! 

- No 13º Open Internacional de Taekwondo Cidade de Peniche 2016/ 3º Open Internacional para 

Surdos. Esta iniciativa contou com cerca de 400 atletas, 10 equipas vindas de Espanha, Suíça, 

Noruega, Inglaterra, Índia e 22 de Portugal. Uma palavra de apreço a toda a organização pela 

notoriedade do evento ao nível nacional e internacional.  

- Na receção à Secretária de Estado de Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho e ao Presidente da 

CCDR.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Salientou a iniciativa da Semana da Juventude, designadamente, o conjunto de atividades durante 

a semana, agradecendo a todos os envolvidos. -------------------------------------------------------------  

- Salientou os dois talentos selecionados, no concurso denominado “Toma Lá Talento 2016”, que 

decorreu na Semana da Juventude e que teve como finalidade a captação de talentos no seio da 

comunidade juvenil, para uma final, a realizar-se a 15 de abril de 2016, nas Caldas da Rainha. ---  

- Fez referência ao Dia do Desporto, onde foram desenvolvidas, durante todo o dia, várias 

modalidades desportivas, agradecendo às Associações e aos colaboradores da CMP envolvidos na 
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realização desta iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou o Festival de Folclore, promovido pelo Centro de Solidariedade Social, Convívio e 

Cultura de Geraldes. Deu conta da adesão do Rancho Folclórico de Geraldes à Federação Nacional 

de Folclore, a convite da própria, felicitando-os por isso. ------------------------------------------------  

- Salientou a inauguração do Fórum da Serra d’ El-Rei, felicitando os colaboradores da CMP, Junta 

de Freguesia de Serra d’El-Rei e o senhor Vice-Presidente da Câmara, responsável pelo 

Departamento de Obras Municipais, pelo trabalho ali desenvolvido. -----------------------------------  

- Referiu a reunião com o senhor Ministro da Saúde, reiterando o que o senhor Presidente da 

Câmara havia acabado de referir, relativamente a este assunto. -----------------------------------------   

- Salientou o reconhecimento do Campeonato Mundial de Surf naquilo que é o desenvolvimento 

do território do Oeste, fazendo um agradecimento e reconhecimento à pessoa do senhor Presidente 

da Câmara, por ter sido um dos grandes motores e por tudo aquilo que tem vindo a desenvolver no 

que diz respeito a esta matéria. O senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras da senhora 

Vereadora Clara Abrantes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações anteriormente efetuadas aos que estiveram envolvidos nos trabalhos 

do Fórum da Serra d’El-Rei. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a reunião com o senhor Ministro da Saúde, salientando os objetivos em melhorar a 

qualidade do Centro de Saúde de Peniche. ------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma atualização da informação relativa aos Estaleiros Navais de Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria ser formulado um convite a quem exerce a administração 

dos Estaleiros Navais, para apresentarem o ponto de situação. ------------------------------------------  

- Disse não fazer sentido que tenha conseguido por outros meios, que não a disponibilização pelo 

senhor Presidente da Câmara, tal como havia ficado o compromisso, o projeto de protocolo a 

celebrar com a APAP.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou o porquê de não ter sido referenciado o estudo prévio, aquando da distribuição do 

protocolo celebrado entre o Município de Peniche, ENATUR e Direção Geral do Património, e 

quando é que a Câmara Municipal, no mandato anterior, tomou conhecimento deste estudo prévio 

e que deliberação foi tomada, relativamente a ele. O senhor Presidente da Câmara disse que a 

matéria relativa ao estudo prévio não foi desenvolvida, porque o quadro existente de 

comparticipação era o POVT e não existiam valores para tal. O senhor Presidente da Câmara 

disponibilizou o estudo, por forma a que todos os membros da Câmara o pudessem consultar. ----  

- Solicitou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que lhe 

disponibilizasse a Execução Orçamental de 2015. ---------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às palavras de reconhecimento para com a pessoa do senhor Presidente, proferidas 

pela senhora Vereadora Clara Abrantes, dizendo ser muito importante que toda Câmara se 

associasse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações já endereçadas, nomeadamente, ao Clube de Taekwondo, ao Rancho 

Folclórico de Geraldes, e a todos os envolvidos na obra do fórum da Serra d’El-Rei. ---------------  

- Salientou a forma cordata como se realizou a reunião com o senhor Ministro da Saúde e a 

utilidade que a reunião teve para se perceber a mudança de paradigma relativamente à 

possibilidade e forma de encontrar soluções para as questões do serviço básico de urgência e 

cuidados primários de saúde. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter que se reconhecer 

que se conseguiu em meses o que não se havia conseguido nos últimos anos. Deu conta do 

surgimento de uma nova fase e considera ser importante aproveitá-la.  --------------------------------  

- Registou a forma pragmática com que as questões foram respondidas pela senhora Secretária de 
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Estado do Turismo, na reunião efetuada e manifestou o seu contentamento pelo facto da ENATUR 

manter o interesse na construção de uma Pousada na Fortaleza de Peniche. Solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara o encetamento de contactos com a ENATUR e a discussão desta matéria. -  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao arrendamento do Porto da Areia Sul. O senhor 

Presidente da Câmara disse que estavam a localizar o processo. --------------------------------------  

- Quis confirmar se a situação da presença de troncos de árvores, entre as Parais de Alfarroba e 

Baleal, havia sido resolvida. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta da necessidade de intervenção, no espaço onde se realiza a feira mensal, por causa das 

chuvas. O senhor Presidente da Câmara disse já estar registada a situação. -------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se a todos os votos formulados e reiterados pelos restantes Vereadores e às palavras de 

reconhecimento da senhora Vereadora Clara Abrantes, para com o senhor Presidente da Câmara.  

- Sublinharam a grande noite do Festival de Folclore, promovida pelo Centro de Solidariedade 

Social, Convívio e Cultura de Geraldes e a adesão à Federação Nacional de Folclore. --------------  

- Prestou reconhecimento a todos os trabalhadores do Município que estiveram envolvidos na 

construção do Fórum da Serra d’El-Rei. ---------------------------------------------------------------------    

- Deu conta da necessidade de reordenação do Largo do Bom Jesus, nos Bolhos, até mesmo, do 

ponto de vista rodoviário e da falta de sinalética, numa valeta existente na Travessa Augusta, na 

mesma localidade. Sublinhou o património espeleológico que os Bolhos têm, nomeadamente a 

zona do Planalto das Cezaredas, chamando à atenção para a sinalização que a Gruta Nova deveria 

ter, no sentido de sinalizar o perigo que apresenta. O senhor Presidente da Câmara deu conta da 

componente, Planalto da Cezaredas, estar incluída no Plano de Ação Territorial do Oeste e da 

reunião que vai ser efetuada sobre este assunto. Solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara 

que fosse recolocado o cadeado que impede o acesso à gruta. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara deu conta de que a questão de reordenação de alguns dos locais dos Bolhos está 

inventariado e que já foi deliberado o apoio à junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para a 

concretização de algumas dessas intervenções.  ------------------------------------------------------------   

- Sublinhou a abertura apresentada pela senhora Secretária de Estado do Turismo, em dialogar 

com a ENATUR. Disse ser importante que a Câmara Municipal tome uma opção quanto ao futuro 

da Fortaleza de Peniche no que, à Pousada diz respeito. --------------------------------------------------  

- Solicitou informação acerca dos edifícios públicos que possuem cobertura em fibrocimento, que 

já havia sido solicitada aos serviços, pela senhora Presidente da Assembleia Municipal. O senhor 

Presidente da Câmara deu conta de que o senhor Vice-Presidente da Câmara ficaria de fazer o 

levantamento dos edifícios públicos com coberturas em fibrocimento, nomeadamente dos que se 

encontram em mau estado de conservação. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que 

o levantamento já está feito, uma vez que já havia sido efetuado um trabalho sobre essa matéria. -     

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Solicitou, para a próxima época balnear, a presença de um nadador-salvador na Paria do Baleal 

Norte, junto à ilha, uma vez que existem estabelecimentos que poderiam pagar um nadador-

salvador, como todos os outros estabelecimentos de outras praias o fazem. O senhor Presidente 

da Câmara informou que o assunto foi colocado no âmbito dos trabalhos de revisão do POC, e 

que o objetivo é fazer com que os concessionários daqueles espaços possam ter outro tipo de 

obrigações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

ALTERAÇÃO À SEQUÊNCIA DA ORDEM DO DIA: 
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Deliberação n.º 310/2016: A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade e votação nominal, a 

proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que a sequência da 

ordem do dia fosse alterada, passando os pontos 5 a 16, referentes a propostas de processos 

tramitados pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, a ter os números 1 a 12, 

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 por 

unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Plano de Urbanização do Vale do Grou: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 411/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se que a Câmara Municipal, concordando com a proposta de PUVG apresentada, 

delibere enviá-la à CCDR-LVT, para que esta proceda conforme artigo 86.º do RJIGT.» (Doc.198) 

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de empreendimento 

turístico (parque de campismo), a implantar no prédio rústico, sito no Casal da Coutada, 

freguesia de Atouguia da Baleia – Tecnipen - Sociedade de Construção e Urbanização, L.da: --  
Deliberação n.º 412/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de emitir parecer final 

desfavorável, ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de 

empreendimento turístico (parque de campismo), a implantar no prédio rústico, sito no Casal da 

Coutada, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Tecnipen - Sociedade de Construção 

e Urbanização, L.da, no dia 27 de outubro de 2015, pelos motivos e fundamentos constantes no 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 10 de março de 

2016, nomeadamente por não assegurar uma correta integração, formal e funcional, no local, 

afetando assim o ambiente rural e paisagem envolvente.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não 

esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.199 DPGU R851/15) -------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de condomínio turístico, a 

implantar no prédio rústico denominado “Portal”, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, em 

Ferrel – Pro Portugal - Mediação Imobiliária, L.da: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 413/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de manter a decisão já proferida 

em reunião de câmara de 18 de janeiro de 2016, no sentido de ser emitido parecer desfavorável, 

ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de condomínio turístico, a 

implantar no prédio rústico denominado “Portal”, sito na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, 

apresentado em nome de Pro Portugal – Mediação Imobiliária, L.da, no dia 11 de novembro de 

2015, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 9 de março de 2016, nomeadamente por não assegurar uma 

correta integração, formal e funcional, no local, afetando assim o ambiente rural e paisagem 

envolvente.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.200 DPGU R904/15) -------------------------------------------------------------------  
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4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para destaque de parcela, para o prédio sito 

no Casal Pardal ou Agasalho do Pardal, em Ferrel – Graem Anthony Anderson-Doig: ---------  
Deliberação n.º 414/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de 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, apresentado em nome de Graem Anthony 

Anderson-Doig, em 22 de fevereiro de 2016, sobre a viabilidade para destaque de parcela, para 

o prédio sito no Casal Pardal ou Agasalho do Pardal, em Ferrel, pelos motivos constantes nos 

pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 9 de março de 

2016.» (Doc.201 DPGU R150/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização de esplanada fechada, para o prédio sito na 

Avenida da Praia, em Consolação – Piaça & Piassa, L.da: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 415/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de proceder à audiência prévia ao 

interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando 

a intenção de indeferir o pedido, apresentado em nome de Piaça & Piassa, L.da, em 22 de janeiro 

de 2016, para legalização de esplanada fechada, para o prédio sito na Avenida da Praia, em 

Consolação, ao abrigo da alínea a) do artigo 23.º do Regulamento Municipal de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público, pelos motivos e com os fundamentos constantes no parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 11 de março de 2016.» -------  

O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística para indicar à empresa titular do processo os termos em que a presente deliberação 

pode ser revista, por forma a serem cumpridas as prescrições regulamentares aplicáveis, devendo 

esta orientação ser seguida para todas as decisões desfavoráveis que possam ser revistas para se 

conformarem com a lei. (Doc.202 DPGU 14/16) ----------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para ampliação e alteração de moradia unifamiliar para bifamiliar, 

para o prédio sito na Rua José da Conceição Bento, n.º 13, em Consolação – Norberto Joaquim 

Ferreira: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 416/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de aprovar o 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 ampliação e alteração de 

moradia unifamiliar para bifamiliar, para o prédio sito na Rua José da Conceição Bento, n.º 13, 

em Consolação, apresentado em nome de Norberto Joaquim Ferreira, no dia 4 de setembro de 

2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 11 de março de 2016.» (Doc.203 DPGU 96/15) -----------------------------------------------  

 

7) Legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação, sito na Rua da Santa 

Cruz, em Peniche, e construção de muro de vedação e abertura de vão de janela – Joaquim 

Carlos Godinho da Florência: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 417/2016: Após apreciação, a proposta do senhor Presidente da Câmara referente 

ao processo de legalização de ampliação efetuada num edifício, destinado a habitação, sito na Rua 

da Santa Cruz, em Peniche, e construção de muro de vedação e abertura de vão de janela, de que 
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é titular Joaquim Carlos Godinho da Florência, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 124/15) ----  

 

8) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, anexo e piscina, para o 

prédio sito em “Datas”, Rua Frei Domingues Sanches, em São Bernardino – Stephan Paul 

Laura Keirsbilck: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 418/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que delibere no sentido de aprovar o projeto de arquitetura 

ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 

a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para construção de moradia 

unifamiliar, anexo e piscina, para o prédio sito em “Datas” – Rua Frei Domingues Sanches, em 

São Bernardino, apresentado em nome de Stephan Paul Laura Keirsbilck, no dia 11 de dezembro 

de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 14 de março de 2016.» (Doc.204 DPGU 145/15) ---------------------------------------------  

 

9) Pedido de emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse 

público municipal na regularização da atividade pecuária – Selecpor - Produtos Agropecuários, 

S.A.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 419/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------  

«Na sequência do parecer técnico da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 

28 de janeiro de 2016, e conforme informação do Chefe da referida Divisão, datada de 10 de 

março de 2016, considerando que a unidade existente está inserida em Espaços Agrícolas à luz 

do Plano Diretor Municipal (PDM), sendo também abrangida parcialmente pelo regime da 

Reserva Ecológica Nacional, bem como considerando que, no âmbito da revisão do PDM, na zona 

em causa, não se prevê a alteração da classificação de espaços e dos solos respetivos, propõe-se 

que a Ex.ma Câmara Municipal não se comprometa com a eventual legalização das obras 

executadas sem licença municipal pela empresa Selecpor - Produtos Agropecuários, S.A., tendo 

em atenção os antecedentes do processo, nomeadamente o parecer da doutora Fernanda Paula 

Oliveira sobre as implicações do eventual reconhecimento do interesse público previsto da 

legislação aplicável. Deverá ser efetuada a audiência prévia da empresa interessada, nos termos 

do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo.» -------------------------------------------  

Os documentos que serviram de base à proposta verbal apresentada pelo senhor Presidente da 

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

(Doc.205 DPGU C294/15) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Estudo para execução de estacionamento na Rua de Santa Ana, em Peniche – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 420/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Propõe-se à Ex.ma Câmara, na sequência do pedido efetuado pela Freguesia de Peniche, foi 

elaborada a presente proposta de execução de estacionamento, para a Rua de Santa Ana em 

Peniche. Foi solicitado parecer à referida Freguesia, a qual manifestou a sua concordância, 

através do ofício, n.º 48/16, datada de 2016/03/07. Assim, propõe-se à Ex.ma Câmara que aprove 

a presente proposta.» (Doc. 206) -----------------------------------------------------------------------------  

 

11) Plano de estacionamento na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 421/2016: Após apreciação, a proposta do senhor Presidente da Câmara para 
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aprovação do plano de estacionamento para a Rua Marquês de Pombal, em Peniche, elaborado 

pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, foi retirada da ordem do dia. --------------------  

 

12) Pedido de licenciamento para legalização de estabelecimento de comércio e/ou serviços, 

para o prédio sito na Travessa do Lagar, n.º 4 e 6, em Peniche – Filipe Manuel da Conceição 

Garcia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 422/2016: Após apreciação,  a proposta do senhor Presidente da Câmara referente 

ao processo de licenciamento para legalização de estabelecimento de comércio e/ou serviços, para 

o prédio sito na Travessa do Lagar, n.º 4 e 6, em Peniche, de que é titular Filipe Manuel da 

Conceição Garcia, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 138/15) ---------------------------------------  

 

ASSUNTOS QUE TRANSITARAM DA REUNIÃO ANTECEDENTE: 

 

13) 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: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 423/2016: Após apreciação, a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 11 de março de 2016, referente aos 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, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 3995/16)  

 

14) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
Deliberação n.º 424/2016: O processo referente à empresa Hora H – Agência Global de 

Comunicação, Unipessoal, L.da, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 2646/16) -----------------------  

 

15) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses: ------  
Deliberação n.º 425/2016: A proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Peniche e a URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses, apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 1250/16) ----------------------------------  

 

16) Portugal 2020 – Segunda Fase do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

(negociação): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 426/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, de 18 

de março de 2016, sobre a fase de negociação da candidatura ao Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

de setembro, aprove o quadro de operações e investimentos associados ao PEDU.» (Doc.207 

NIPG 4445/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por se terem retirado da reunião, por motivos de agenda, os senhores Vereadores Cristina Leitão 

e Filipe Sales não participaram na apreciação e votação dos pontos que se seguem. -----------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

17) Sinalização rodoviária em diversos arruamentos da vila de Ferrel – Freguesia de Ferrel: -  
Deliberação n.º 427/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 
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datada de 18 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 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 21.º, 24.º e 34.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, em diversos arruamentos, conforme proposta, em Ferrel. 

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

e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.208 NIPG 2826/16) ---------  

 

PROTOCOLOS: 

 

18) Protocolo para a realização de estágio curricular – Curso de Proteção Civil – Instituto 

Gustave Eiffel: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 428/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao meu Despacho de 11.03.2016 e considerando o solicitado pelos Serviços 

(Informação nº9/2016 – SRH2 em anexo), no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara 

Municipal ratifique o meu despacho que autorizou a celebração do protocolo entre o Município 

de Peniche e o Instituto Gustave Eiffel, que tem por objeto a realização de um estágio curricular 

– Proteção Civil.» (Doc.209 NIPG 4446/16) ---------------------------------------------------------------  

 

19) Protocolo para a realização de estágio curricular – Operador de Jardinagem – Cercipeniche 

- Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: ------------------------  
Deliberação n.º 429/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 pela CERCIPENICHE – Cooperativa Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados, CRL, proponho, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove 

o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a CERCIPENICHE – Cooperativa 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, em anexo, que tem por objeto a 

realização de um estágio curricular – operador de jardinagem.» (Doc.210 NIPG 4448/16) -------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

20) Normas do XXIV Concurso de Rendas de Bilros de Peniche – Pelouro da Educação: ------  
Deliberação n.º 430/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 irá realizar-se o XXIV concurso de rendas de Bilros de Peniche, proponho 

que se aprovem as normas do XXIV Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, a ter lugar no dia 

22 de julho de 2016, integrado na Mostra Internacional de Rendas de Bilros.» (Doc.211 NIPG 

4354/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

21) Parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação de serviço de técnico 
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responsável pelas instalações elétricas das Piscinas Municipais – Pelouro das Finanças: -------  
Deliberação n.º 431/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 27/2016 da DDAF 

de 17 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 de serviços de técnico responsável – instalações elétricas das piscinas 

municipais.» (Doc.212 NIPG 4385/16) ----------------------------------------------------------------------  

 

22) Parecer prévio vinculativo para a contratação de serviço na área da renda de bilros – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 432/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 

contratação de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, independentemente da natureza e da contraparte, conforme 

previsto no n.º 5 conjugado com o n.º 12 ambos do artigo 75.º da lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2015. 

Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 28/2016 da DDAF 

de 17 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 contratação de 

serviços na área da Renda de Bilros.» (Doc.213 NIPG 1645/16) ---------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

23) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditórios para 

angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas – 

Renascer - Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura: ------------------------------  
Deliberação n.º 433/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 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 pela Renascer, por requerimento, datado de 8 de março de 2016, e 

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

datada de 14 de março de 2016, proponho que  se autorize a realização do solicitado peditório, 

nos termos da alínea d), do n.º 1 do Art.º 2.º do DL 87/99, de 19.3, bem como a ocupação do 

espaço público, nos termos dos artigos 22.º e 84.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do 

Espaço Público, para a realização da solicitada ação, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos 

dias 14 e 15 de abril, e 18 e 19 de maio de 2016. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 
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manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Renascer do pagamento de taxas pelos 

licenciamentos solicitados.» (Doc.214 NIPG 3686/16) ---------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

24) Comparticipação para transporte escolar – Pedro Afonso Fortunato Sousa: ------------------  
Deliberação n.º 434/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 16 de março de 2016, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 121.º do 

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

proceda à audiência prévia da requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido de 

comparticipação, nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de 

transportes escolares, do aluno Pedro Afonso Fortunato Sousa, residente em Atouguia da Baleia, 

uma vez que o motivo invocado, matricula do aluno na EB1 do Lugar da Estrada, foi uma opção 

dos encarregados de educação, não tendo o Município qualquer responsabilidade sobre a 

mesma.» (Doc.215 NIPG 4356/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

25) Apoio no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade 

pontual – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa: ----------------------------------  
Deliberação n.º 435/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 17 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Serrana – Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa apoio logístico para a cedência de transporte para deslocação 

de material para a realização de uma demonstração de ginastas federados, no âmbito da 

candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que 

está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.216 NIPG 

3617/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Apoio no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade 

pontual – União Desportiva e Cultural de São Bernardino: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 436/2016: Após apreciação, a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 17 de março de 2016, referente a um apoio no âmbito de uma candidatura submetida 

para a tipologia de apoio à atividade pontual, apresentada pela União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 3619/16) -----------------------------------------------  

 

27) Apoio no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade 

pontual – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche: ---------------  
Deliberação n.º 437/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 17 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º 
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do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche apoio logístico para a realização da Via-

Sacra, com a encenação da peça de teatro “O Nazareno”, no âmbito da candidatura submetida 

por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente 

justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.217 NIPG 2637/16) ------------------  

 

28) Apoio para a aquisição de cabazes de Natal – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Sebastião de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 438/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 17 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o pagamento de 200,00€ 

à Paróquia de Peniche, para comparticipar a aquisição de produtos alimentares destinados ao 

apoio a famílias carenciadas.» (Doc.218 NIPG 19289/15) ----------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

29) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 439/2016: A proposta referente ao Regimento da Câmara Municipal de Peniche 

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

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 440/2016: 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 vinte horas e dez 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. --------------------------------------------------  

 


