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ATA N.º 18/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016 

 

Aos vinte e nove 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 informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua Direita, em Bufarda – Gabriela Filipa 

Ferreira de Jesus;------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de informação sobre material a aplicar na pavimentação do passeio e 

acesso à garagem, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 36 e 38, em Peniche - Luís Alfredo 

Santos Chagas;-------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de habitação 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa c/ a Rua Acácio Grandela, n.º 5, na Ilha do Baleal - 

Madalena Conceição Grandela Nunes Franco;---------------------- ---------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas em moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua do Brejo, n.º 19-A, em Ferrel - Victor Manuel Dias Ramos; 

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de telheiro de apoio a moinho, sito 

em Terra das Caneiras, nos Casais Brancos - Rogério Rodrigues Ganhão;-------------------- --------  

 ------------------- 6) Pedido de parecer relativamente a requerimento para utilização não agrícola de 

solos da RAN – Proc.133/15 - Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo 

(ERRALVT);---------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de edifício de apoio ao parque de 

campismo, destinado a garagem e arrumos, para o prédio sito no Sítio da Nora, Estrada Marginal 

Norte, em Peniche - Peniche Praia - Turismo e Construção, L.da; ---------------------------------------  

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

muros de vedação, para o prédio sito no lote 13, da Travessa Bela Morais, nos Casais do Baleal -

Beachside Properties - Promoção Imobiliária Unipessoal, L.da; -----------------------------------------   

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

para o prédio sito na Travessa das Ninfas, n.º 2, em Peniche - Urânio Gomes do Carmo; -----------  

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

 ------------------- 10) Sinalização rodoviária junto à rotunda existente no entroncamento formado 

pela Avenida da Praia, Rua do Picadeiro e Rua da Esperança, na Consolação – Luís Almeida; ----  

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

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

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

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

 ------------------- 12) Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades 

Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------  
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 ------------------- 13) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a janeiro e fevereiro de 2016; -------------------  

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

 ------------------- 14) Parecer prévio vinculativo para a contratação do serviço de avaliação de 

terreno – Centro Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças;----------------- -------------  

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

 ------------------- 15) Ocupação do espaço público para a realização de feiras de artesanato, na 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Freguesia de Peniche;----------- ------------------------  

 ------------------- 16) Instalação de quatro painéis publicitários, em Peniche – Gesmeios - 

Publicidade, L.da;-------------- ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) 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; ----------------------------------------------  

 ------------------- 18) Cedência de instalações para a realização de cursos de formação de nadadores 

salvadores – Salvoeste – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Oeste; --------------------  

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

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

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

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

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

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

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

A senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião até às catorze horas e cinquenta 

minutos, tendo saído quando decorria o período de antes da ordem do dia, pelo que não participou 

na apreciação e votação de nenhum dos pontos da ordem do dia. ---------------------------------------  

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, os senhores José Ribeiro 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem 

do dia e a senhora Veterinária Municipal no período de antes da ordem do dia. ----------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 13/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

29 de fevereiro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

- Entre os dias 23 e 28 de março participou, a convite do Peniche Community Club of Toronto, no 
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seu 35.º aniversário, deixando uma palavra de reconhecimento e agradecimento pela forma como 

o receberam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 24 de março, no decorrer da reunião dos Municípios do Oeste que, no âmbito do 

mapeamento para o ITI, têm a questão do património, reiterou, através de telefone, ao senhor 

Ministro da Cultura, a ideia, anteriormente transmitida, de uma visita a Peniche e concretamente 

à Fortaleza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de março, participou, enquanto membro da Fórum Oceano, numa reunião com a 

senhora Ministra do Mar, tendo reiterado o convite para a sua vinda a Peniche. ----------------------  

- No dia 29 de março, deslocou-se ao Museu Municipal do Aljube. ------------------------------------   

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 21 a 29 de março do 

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

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

- Na receção oficial à Exma. Sra. Secretária de Estado do Turismo e ao Exmo. Sr. Presidente da 

CCDR; 

- Na XXVI Mostra de Encaixe de Camariñas. Este evento de grande notoriedade internacional 

contou com a presença do Sr. Vice-Presidente e de duas rendilheiras de Peniche a trabalhar ao 

vivo. Foi dado especial destaque ao trabalho desenvolvido em torno do fomento da aprendizagem 

da arte de rendilhar, junto das escolas do 1º ciclo do Concelho de Peniche, elevando 

internacionalmente esta ação de grande interesse para a manutenção da memória e da identidade 

da comunidade de Peniche.  

Este evento contou, além das várias iniciativas integradas no programa, com a realização de 

desfiles cuja apresentação de criações com aplicação de Renda de Bilros de Peniche, esteve em 

foco. No âmbito do protocolo de colaboração institucional na área da promoção da cultura de 

cada município, o Grupo concelhio “Pé D’Areia” esteve presente neste certame, revelando um 

pouco das sonoridades tradicionais portuguesas. Desde logo, uma palavra de agradecimento pela 

disponibilidade e colaboração do grupo no sentido de divulgar a cultura lusitana aos nossos 

amigos espanhóis e ao mundo.  

Dar conta que, ainda no âmbito desta visita, as delegações presididas pelos Srs. Presidente da 

Câmara Municipal de Camariñas, Manuel Alonso, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Peniche, Jorge Amador e Presidente da Câmara Municipal de Novedrate, Serafino Grassi, foi 

realizada uma reunião de trabalho que visou sistematizar o acordo celebrado na EXPO MILAO, 

no que respeita à candidatura a Património Imaterial da Humanidade à Unesco, ficando definido 

que, para a concretização deste objetivo, muito trabalho há a fazer, destacando-se a necessidade 

da certificação nacional da Renda de Bilros, em cada um dos países. O processo de certificação 

nacional, junto das entidades nacionais competentes não é processo célere, no entanto, ir-se-á 

dar os primeiros passos nesse sentido a fim de contribuir para a elevação e reconhecimento da 

arte de tecer a Renda de Bilros nacionalmente.  

- Na entrevista à Sporting TV. Esta televisão escolheu o domingo de Páscoa para gravar alguns 

dos locais e saberes fazer mais emblemáticos de Peniche, com especial relevo para a Renda de 

Peniche, Forte, Baleal, entre outros locais que deleitam os nossos turistas e visitantes.» ----------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Questionou para quando se previa a apresentação à Câmara, do Relatório de Gerência 2015. A 

senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro informou que durante a semana 

seguinte estaria pronto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, o ponto de situação relativamente ao imóvel do São Pedro de Alcântara, 

que até à data não lhe havia sido disponibilizado. O senhor Presidente da Câmara disse que iria 
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verificar-se a situação para que na próxima reunião houvesse alguma informação sobre o assunto.  

- Questionou, novamente, sobre a receção do parque de estacionamento público subterrâneo, 

localizado junto à Praça Professor António Alves Seara, em Peniche e sobre a resposta, por parte 

do condomínio, aguardada pela Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

que a questão da receção da obra tinha que ser questionada aos serviços e que em relação à questão 

do parque de estacionamento iria ser apresentada uma proposta para se verificar qual a melhor 

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

- Quis saber se houve alguma evolução relativamente ao pedido de demissão do Engenheiro Nuno 

Cativo, de Diretor do Departamento de Energia e Ambiente. O senhor Presidente da Câmara 

disse que durante a semana reuniria com o Diretor de Departamento, em causa. ---------------------  

- Sugeriu que se fixasse um prazo para a resolução da situação do rebanho de cabras existente na 

Bufarda, por forma a que, daqui a uma ano, não se andasse, ainda, a falar sobre o assunto. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter voltado a contactar os proprietários do rebanho, para uma reunião 

e que seria presente, o resultado da apreciação efetuada, para conhecimento dos senhores 

Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou mais informação sobre os Estaleiros Navais e sobre a empresa Ramos & Costa, L.da, 

concretamente sobre a questão do desemprego. O senhor Presidente da Câmara disse que tem 

estado numa relação próxima com a empresa e a acompanhar a situação e agendou, para a segunda-

-feira seguinte, uma reunião de trabalho com os responsáveis pelos Estaleiros Navais de Peniche. 

Relativamente à empresa Ramos & Costa, L.da, informou que estavam a trabalhar sob um Processo 

Especial de Revitalização. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou, relativamente ao projeto de protocolo a celebrar com a APAP, quando é que seria 

distribuído, uma vez que já o possui, julgando não o ter obtido da forma mais correta, na medida 

em que deveria ter sido distribuído pelo senhor Presidente e não foi.  ----------------------------------  

- Referiu, uma vez mais, a necessidade de se agendar uma reunião com a ENATUR. O senhor 

Presidente da Câmara disse que inventariado o assunto, a própria Secretaria de Estado do Turismo 

iria recolher toda a informação da entidade que está sob a sua tutela, a ENATUR. Disse que iria 

entrar em contacto com a chefe de gabinete para verificar qual a possibilidade de agendar uma 

reunião para tratar do assunto. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que esta questão da 

ENATUR e da Pousada na Fortaleza, não tem a ver com falta de vontade política, por parte da 

Câmara Municipal, mas sim, com a situação da ENATUR e das suas prioridades, uma vez que em 

sede de Câmara ficou clara a disponibilidade para a coabitação dos projetos, pousada e monumento 

da resistência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou a existência de algum timing para discussão das matérias relacionadas com a revisão 

do PDM. O senhor Presidente da Câmara relembrou que o assunto seria trabalhado durante o 

dia de 11 de abril de 2016, motivo pelo qual, a reunião de câmara terá início às 10h00. ------------  

   

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Reiterou a preocupação e a necessidade de se ter mais informação relativamente aos Estaleiros 

Navais de Peniche, bem como a necessidade de uma reunião, que se quer com alguma celeridade, 

com a ENATUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou que se desse alguma celeridade ao seguimento de uma aprovação feita relativamente 

ao trânsito em Ferrel, com implementação de sentidos únicos, para uma maior fluidez no trânsito 

nas Ruas 25 de Abril, do Brejo e Belos Ares. Questionou se existia algum cronograma para a 

concretização desta deliberação e solicitou que se avisasse a Junta de Freguesia de Ferrel, com 

alguma antecedência dessa alteração no trânsito. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que 

estava aprovado e que na próxima reunião se iria verificar, no mapa de obras a sua execução. Deu 

conta do fluxo de trânsito existente na Rua 25 de Abril e do problema que isso trará para a nova 

sinalização, dizendo que terá de ser encontrada uma solução adequada. -------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 29.03.2016 * Livro 107 * Fl.224 

- Relativamente à questão da colocação de um nadador salvador na praia norte do Baleal, junto à 

Ilha, disse ter tido conhecimento que a Capitania de Peniche abordou os proprietários dos 

estabelecimentos comerciais ali existentes, no sentido de se arranjarem soluções relativamente ao 

nadador salvador. Questionou se esta abordagem teve a ver com alguma intervenção que a Câmara 

Municipal tenha feito junto da Capitania, nomeadamente na pessoa do senhor Presidente da 

Câmara ou se por iniciativa da própria Capitania. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que 

na sequência das reuniões que têm havido sobre a questão do POC, onde as autoridades, também 

estão presentes, o assunto foi abordado. ---------------------------------------------------------------------  

- Deu conta, uma vez mais, da existência de um tronco de árvore no areal, entre as praias de 

Alfarroba e Baleal, situação que já havia solicitado que fosse resolvida. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara disse que, já havia sido retirada a árvore e deu conta da existência de uma outra. 

- Lamentou que o parque de estacionamento do Baleal estivesse cheio de areia, no fim-de-semana 

da Páscoa, sabendo que somos visitados por tanta gente, durante esse período. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que este ano, relativamente aos ventos, era um ano atípico. Disse 

que num fim-de-semana houve mais intervenções no pontão, que no ano anterior todo. Esclareceu 

que não tem havido capacidade de resposta para tanta areia. Deu conta do esforço significativo 

que foi efetuado para deixarem limpas determinadas zonas. ---------------------------------------------  

- Questionou se foi efetuada alguma diligência, no sentido de os autocarros designados por 

Rápidas, passarem pela Atouguia da Baleia, uma vez que existem muitos estudantes da Atouguia 

a estudarem em Lisboa. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que esta, é uma questão que 

está a ser avaliada internamente. ------------------------------------------------------------------------------   

- Solicitou uma informação geral relativamente ao processo 17/2016, em nome Rui José Conceição 

Oliveira. O senhor Presidente da Câmara registou a solicitação e informou o senhor Arquiteto 

Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. --------------------------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Reiterou o que havia solicitado na reunião anterior, que foi um encontro com os responsáveis dos 

Estaleiros Navais de Peniche e sublinhou a importância da Câmara Municipal se salvaguardar, na 

medida em que foi parceira estratégica dos Estaleiros Navais, nomeadamente no que diz respeito 

à sua extensão geográfica, dizendo julgar importante, que os Estaleiros Navais, tendo em conta 

que a Câmara foi facilitadora das suas pretensões, percebam que a Câmara está vigilante. Disse 

que importava encarar a manutenção dos postos de trabalho criados, como uma contrapartida à 

postura facilitadora da Câmara Municipal, relativamente às intenções dos Estaleiros. Deixou clara 

a sua posição, relativamente à urgência na solicitação da reunião com os Estaleiros Navais de 

Peniche, uma vez que acompanham com alguma apreensão a evolução negativa do quadro de 

pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- Manifestou a sua apreensão para a falta de evolução que o dossier relativo ao autocaravanismo 

tem tido. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de se estar a trabalhar num folheto, 

tendo por base um existente na Nazaré, e que gostariam que esse documento, em termos de 

conteúdo, fosse um pouco mais longe relativamente aos espaços alternativos. Disse ter sido 

analisada, na Comissão de Trânsito, a solução para o problema das autocaravanas. -----------------   

- Recordou a referência que fez, há mais de dois anos, relativamente ao modelo de recolha dos 

RSU na zona histórica da Cidade e da apresentação esclarecedora, efetuada pelos senhores 

Engenheiros Nuno Cativo e Nuno Carvalho, Diretor do Departamento de Energia e Ambiente e 

Técnico Superior de Ambiente, respetivamente, sobre o modelo de recolha dos RSU. Sublinhou a 

importância de uma real alteração ao modelo de recolha de RSU no centro histórico da cidade, 

uma vez que o modelo atual não se coaduna com a procura turística que a Avenida do Mar tem no 

período do verão. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter ficado assumido o compromisso 

de se reforçar a limpeza no verão, havendo, já um procedimento nesse sentido. Deu conta do 
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procedimento para minimização deste problema. ----------------------------------------------------------  

- Na sequência da última Assembleia Municipal e da presença da Associação Brigada das Amigas, 

disse ser importante convidar, o mais rapidamente possível, a Brigada das Amigas a estar presente 

numa reunião de Câmara, para que se possa conversar sobre a colaboração desta Associação com 

o Município. Sugeriu que fosse na reunião de dia 11 de abril de 2016. ---------------------------------  

  

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Identificou duas situações de cadelas com cães bebés abandonadas, que têm de ter uma resposta. 

Perante esta situação, fez uma intervenção sobre as questões do canil municipal, designadamente 

o melhoramento das condições do centro de recolha, atualmente existente e a concretização ou não 

de um novo canil. Disse estar preocupada com todas as situações às quais não se conseguem dar, 

para já, resposta, uma vez que, há já cinco meses, fala sobre o assunto e não tem verificado 

evolução nenhuma nesta matéria, com exceção do protocolo de parceria com a APAP. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter recebido a proposta de protocolo a celebrar com a APAP, 

esclarecendo o motivo pelo qual chegou ao conhecimento de alguns Vereadores, antes da 

disponibilização do mesmo, pelo Presidente. Disse que iria solicitar à Doutora Ana Elisa, na 

qualidade de Autoridade Veterinária Municipal, que respondesse a algumas das questões 

colocadas. A senhora Veterinária Municipal disse desconhecer uma das situações, tendo 

efetuado o registo da mesma. Relativamente à outra situação de que tinha conhecimento, disse ter 

sido divulgada, com o objetivo de adoção dos cães, objetivo esse concretizado, não na totalidade, 

uma vez que a mãe ainda não foi adotada. A senhora Vereadora Cristina Leitão questionou qual 

a possibilidade de se proceder à esterilização dos animais, no âmbito das campanhas de 

esterilização, no caso de haver colaboração dos munícipes, nomeadamente a recolha de animais. 

A senhora Veterinária Municipal disse que essa era uma decisão política, no entanto, esclareceu 

que tecnicamente o que acontecia nos outros Municípios era que ao abrir exceções, toda a gente 

recorria à esterilização gratuita. O senhor Presidente da Câmara solicitou que se tipificasse as 

situações em que o Município possa intervir e que lhe fosse enviado o ponto de situação 

relativamente às obras de melhoramento do centro de recolha de animais existente.-----------------   

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e 

muros de vedação, para o prédio sito na Rua Direita, em Bufarda – Gabriela Filipa Ferreira de 

Jesus: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 441/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

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

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

«Manter decisão proferida em reunião de 1 de fevereiro de 2016, emitir parecer desfavorável, ao 

pedido apresentado em nome de Gabriela Filipa Ferreira de Jesus, em 5 de novembro de 2015, 

sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio 

sito na Rua Direita, na localidade de Bufarda, pelos motivos constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 de março de 2016.» (Doc.219 DPGU 
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R872/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de informação sobre material a aplicar na pavimentação do passeio e acesso à 

garagem, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 36 e 38, em Peniche - Luís Alfredo Santos 

Chagas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 442/2016: 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 respeitante à pavimentação do passeio na frente da moradia, bem como, os 

pormenores de acesso à garagem para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 36 e 38, em Peniche, 

construída em nome de Luís Alfredo Santos Chagas, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 1 de março de 2016.» (Doc.220 DPGU 

R88/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

para o prédio sito na Rua da Lapa c/ a Rua Acácio Grandela, n.º 5, na Ilha do Baleal - Madalena 

Conceição Grandela Nunes Franco: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 443/2016: O pedido de licenciamento para demolição do existente e construção 

de habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa c/ a Rua Acácio Grandela, n.º 5, na 

Ilha do Baleal, apresentado por Madalena Conceição Grandela Nunes Franco, foi retirado da 

ordem do dia. (DPGU 114/15) --------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas em moradia unifamiliar, 

para o prédio sito na Rua do Brejo, n.º 19-A, em Ferrel - Victor Manuel Dias Ramos: -----------  
Deliberação n.º 444/2016: O pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas 

em moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua do Brejo, n.º 19-A, em Ferrel, apresentado por 

Victor Manuel Dias Ramos, foi retirado da ordem o dia. (DPGU 121/15) -----------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização de telheiro de apoio a moinho, sito em Terra das 

Caneiras, nos Casais Brancos - Rogério Rodrigues Ganhão: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 445/2016: 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«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 Rogério Rodrigues Ganhão, em 20 de novembro de 2015, para legalização de telheiro 

de apoio a moinho, para o prédio sito na Terra das Caneiras, em Casais Brancos, ao abrigo da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual 

redação (RJUE), pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 18 de março de 2016.» (Doc.221 DPGU 133/15) ------------------  

 

6) Pedido de parecer relativamente a requerimento para utilização não agrícola de solos da 

RAN – Proc.133/15 - Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo 

(ERRALVT): ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 446/2016: 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: ---------  

«Remeter à Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo (ERRALVT), os 

pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 2 e 9 

de março de 2016, sobre o pedido de licenciamento para legalização de telheiro de apoio a 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 29.03.2016 * Livro 107 * Fl.227 

moinho, sito em Terra das Caneiras, na localidade de Casais Brancos, apresentado em nome de 

Rogério Rodrigues Ganhão, registado sob o n.º 133/15.» (Doc.222 NIPG 2979/16) ----------------  

 

7) Pedido de licenciamento para construção de edifício de apoio ao parque de campismo, 

destinado a garagem e arrumos, para o prédio sito no Sítio da Nora, Estrada Marginal Norte, 

em Peniche - Peniche Praia - Turismo e Construção, L.da: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 447/2016: 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 de apoio ao parque de campismo, destinado a garagem e arrumos, 

para o prédio sito no Sítio da Nora, Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado em nome 

de Peniche Praia - Turismo e Construção, Lda., no dia 8 de janeiro de 2016, nas condições do 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 de março de 

2016.» O senhor Presidente da Câmara sublinhou a condição de se manter o ónus de cessão da 

exploração e do equipamento, assim que o terreno ocupado se tornar necessário para a execução 

do plano de urbanização, estabelecido pela Câmara Municipal, em 11 de junho de 1991, aquando 

da viabilização do empreendimento. A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.223 DPGU 2/16) ---------------  

 

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

vedação, para o prédio sito no lote 13, da Travessa Bela Morais, nos Casais do Baleal -Beachside 

Properties - Promoção Imobiliária Unipessoal, L.da: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 448/2016: 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«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 Beachside Properties - Promoção Imobiliária Unipessoal, Lda, em 20 de janeiro de 2016, 

para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, para o prédio sito no lote 

13, da Travessa Bela Morais, em Casais do Baleal, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos 

constantes nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

17 e 18 de março de 2016.» (Doc.224 DPGU 12/16) -----------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito na Travessa das Ninfas, n.º 2, em Peniche - Urânio Gomes do Carmo: -------------------------  
Deliberação n.º 449/2016: 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 alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Travessa das Ninfas, 

n.º 2, em Peniche, apresentado em nome de Urânio Gomes do Carmo, no dia 4 de fevereiro de 

2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 
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datado de 18 de março de 2016.» (Doc.225 DPGU 18/16) -----------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

10) Sinalização rodoviária junto à rotunda existente no entroncamento formado pela Avenida 

da Praia, Rua do Picadeiro e Rua da Esperança, na Consolação – Luís Almeida: ----------------  
Deliberação n.º 450/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 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 19.º, 21.º, 27.º, 34.º, 46.º 61.º 

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

1 de outubro, no entroncamento da Rua da Praia, Rua do Picadeiro e Rua da Esperança, 

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

homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.226 NIPG 

4657/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

11) Protocolo de colaboração – URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses: ------  
Deliberação n.º 451/2016: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos edis da 

Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista, e dois votos contra, dos vereadores do 

Partido Social Democrata, aprovar o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e 

União de Resistentes Antifascistas Portugueses, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas. À proposta foi acrescentada a alínea d) ao n.º 1da clausula 

segunda, com o seguinte teor: “ A participação do Município de Peniche nas atividades referidas 

nas alíneas anteriores deverão ser aprovadas, caso a caso, em reunião do executivo.” (Doc.227 

NIPG 1250/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

«Os Vereadores do PSD votam contra o Protocolo de Cooperação entre o Município de Peniche 

e a URAP – União dos Resistentes Antifascistas Portugueses com os seguintes esclarecimentos e 

argumentos: 

1. Os Vereadores do PSD, assim como o PSD Peniche como instituição, consideram que os 

combatentes antifascistas, como todos os que pugnam pela liberdade e pela democracia, são 

merecedores de respeito e de homenagem, pela coragem de resistir à opressão e ao cerceamento, 

limitação ou denegação dos seus direitos; 

2. Compete, sem dúvida, aos municípios, como entidades públicas, e aos seus autarcas como 

portadores de um especial dever de exemplo, serem voz ativa na defesa da memória dos que 

lutaram pela liberdade – em especial em Peniche, terra funestamente ligada ao regime pela 

presença de uma infelizmente célebre prisão política; 

3. Porém, os autarcas estão vinculados, antes de mais, à Constituição e à lei, que impedem que 

os municípios patrocinem, direta ou indiretamente, atividades de partidos políticos; 

4. A URAP – União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, com o respeito que nos merece a 

sua atividade, é um satélite do PCP, como qualquer análise minimamente isenta dos seus corpos 

sociais reconhecerá; assim, tal como o Instituto Sá Carneiro apoia a atividade do PSD, a URAP 

apoia a atividade do PCP – nada de errado ou de censurável há nisso, mas devem retirar-se 

dessas ligações as devidas consequências; 

5. Os Vereadores do PSD opuseram-se, no passado recente, à realização de despesas com eventos 

da URAP – as comemorações do centenário do nascimento de Álvaro Cunhal e a corrida Tocha 
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da Liberdade – precisamente com a convicção de que a lei impede o Município de fazer despesas 

que são, no fundo, um patrocínio encapotado a atividade partidária ou, pelo menos, 

marcadamente ideológica; 

6. Por maioria de razão, não podemos senão opor-nos a um protocolo de cooperação que assenta 

na possibilidade de realização de despesas em benefício da URAP, as mesmas que consideramos 

ilegais. 

Assim, mantendo a opinião de que a URAP deveria poder consultar os arquivos municipais mas 

que da cooperação do Município não poderia resultar despesas, os Vereadores do PSD votam 

contra o Protocolo de Cooperação.» ------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

12) Alteração ao Plano Plurianual de Atividades e ao Plano de Atividades Municipais, para o 

ano de 2016 – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 452/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de março de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

31/2016, de 23 de março de 2016, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, nos termos 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove uma 

alteração aos documentos previsionais, para o ano de 2016, modificação n.º 7, conforme consta 

dos documentos anexos à referida informação.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.228 NIPG 4673/16) 

 

13) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a janeiro e fevereiro de 2016: ---------------------------------  
Deliberação n.º 453/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos mapas de controlo 

orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, 

referentes a janeiro e fevereiro de 2016. ---------------------------------------------------------------------   

O senhor Vereador Filipe Sales disse ser importante que estes documentos, uma vez que são a 

execução das Grandes Opções do Plano, não fossem avaliados de forma leviana e por isso 

merecem, por parte dos serviços, uma apresentação sumária. Disse tratar-se de um documento 

estruturante, de vigilância política, face ao que foi aprovado em outubro. O senhor Presidente da 

Câmara esclareceu que a obrigatoriedade de apresentação dos mapas está a ser cumprida e que 

podem responder às questões que a sua apreciação possa suscitar. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que, sobre a questão política e o grau de execução, basta analisar estes documentos 

com regularidade e verificar que o grau de execução é cada vez mais próximo da realidade. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse não ficar bem ao senhor Presidente da Câmara fechar as portas 

a uma apresentação dos documentos, sendo um adepto da transparência. O senhor Presidente da 

Câmara esclareceu que em circunstância alguma está em causa a transparência, a questão coloca-

se na disponibilidade dos serviços em fazer essa tarefa. --------------------------------------------------  

 

14) Parecer prévio vinculativo para a contratação do serviço de avaliação de terreno – Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 454/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 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 
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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 n.º 30/2016 da 

DDAF de 23 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 do 

serviço de avaliação de terreno – Centro Escolar de Atouguia da Baleia.» (Doc.229 NIPG 

4487/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

15) Ocupação do espaço público para a realização de feiras de artesanato, na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche – Freguesia de Peniche: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 455/2016: Deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

proferido em 22 de março de 2016, que autorizou a ocupação do espaço público para a realização 

de feiras de artesanato, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, nos dias 25, 26 e 27 de 

março de 2016, entre as 10:00 e as 20:00 horas. (NIPG 4443/16) ---------------------------------------  

 

16) Instalação de quatro painéis publicitários, em Peniche – Gesmeios - Publicidade, L.da: ----  
Deliberação n.º 456/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 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 firma Gesmeios-Publicidade, Lda, por requerimento, datado de 18 

de janeiro de 2016, para colocação de 4 outdoor’s nesta cidade e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de março de 2016, e o 

facto da mesma, no prazo estabelecido, não se ter pronunciado sobre a referida intenção, deixa-

se à consideração da Digníssima Câmara a deliberação final de indeferimento do pedido e 

respetivo arquivamento do processo.» (Doc.230 NIPG 932/16) -----------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

17) 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 457/2016: 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. (3995/16) ----------------------------------  

 

18) Cedência de instalações para a realização de cursos de formação de nadadores salvadores 

– Salvoeste – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Oeste: --------------------------------  
Deliberação n.º 458/2016: O pedido de cedência de instalações para a realização de cursos de 

formação de nadadores salvadores, apresentado pela Salvoeste – Associação de Nadadores 

Salvadores do Litoral Oeste, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 3688/16) ---------------------------  

 

OUTROS:  

 

19) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
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Deliberação n.º 459/2016: O processo referente à empresa Hora H – Agência Global de 

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

O senhor Presidente da Câmara informou todos os senhores Vereadores das dificuldades que a 

empresa atravessa. Apreciou-se o histórico do que foi gasto em publicidade e deu conta de que 

existe uma margem de crescimento, devido à contenção na divulgação das atividades do 

Município. Disse crer que haverá condições para crescimento na divulgação de atividades, caso 

seja comportável com o orçamento. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse ter lido a carta enviada pela empresa ao Município, e 

que a mesma, refletia alguma preocupação, do ponto de vista financeiro, da manutenção da rádio. 

Disse não ser difícil de admitir, face ao momento económico que se vive em Peniche, que as 

receitas geradas na área da publicidade tenham decaído bastante. Disse ser importante questionar-

se, até que ponto a rádio é importante estar no Concelho de Peniche, sob variadíssimas perspetivas. 

Disse que se a Câmara entender que a rádio é uma instituição ou um equipamento com interesse, 

do ponto de vista público, que assim deve ser considerado, uma vez que tem licenças nesse sentido 

e se quiser reforçar algum apoio, a forma de o poder fazer é comprando espaço de utilização de 

informação. Sugeriu que se refletisse sobre esta primeira abordagem, para que na próxima reunião 

se pudesse, com ideias mais maduras, voltar a falar-se sobre o assunto. -------------------------------            

O senhor Vereador Filipe Sales disse ter tido oportunidade de dar uma leitura à Lei n.º 54/2010 e 

que verificou que no seu artigo 16.º dizia, claramente, que as autarquias locais não se podiam 

substituir ao papel das rádios. Referiu o papel preponderante que as rádios possuem, relativamente 

às questões de proteção civil. Disse que, apesar da rádio sediada em Peniche não ser um serviço 

público, pode ser considerada como de utilidade pública, até porque, a questão da proteção civil e 

do alerta às populações, consta do artigo 48.º da mesma lei, como obrigatoriedade, e sem 

contrapartidas. Disse ter tido oportunidade de falar com o senhor Luís Parreira e que este lhe 

transmitiu que a falta de sustentabilidade que sentia, atualmente, na sua atividade económica, 

devia-se sobretudo ao empobrecimento do tecido empresarial da terra, designadamente ao nível 

do comércio. Transmitiu, ainda, que a Câmara Municipal não podia atribuir um subsídio só para 

garantir a sustentabilidade financeira de uma empresa, embora se reconheça os méritos para o 

desenvolvimento cultural da Cidade. Disse não se dever partir do princípio de se questionar o 

senhor Luís Parreira, relativamente ao valor que é necessário para garantir a sustentabilidade 

económica da sua atividade, mas sim, aliar a rádio, por forma a cobrir uma necessidade da Câmara 

Municipal. Considerou ter havido uma evolução bastante positiva, tendo por base a análise da 

informação disponibilizada, do relatório de custos referente aos spots publicitários dos anos de 

2013, 2014 e 2015. Disse, que, tendo em conta a evolução que tem havido nos custos do Município 

relativamente aos spots publicitários adjudicados ao fornecedor Hora H, não lhe parece haver uma 

grande margem para aumentar mais, tendo em conta o historial dos últimos anos. Com o objetivo 

de aproximar os eleitos da população, disse ver com bons olhos, que a Câmara Municipal tenha 

um espaço, na rádio, de aproximação da população, mantendo um canal aberto, para que as pessoas 

possam tomar conhecimento do papel dos orgãos autárquicos, ao longo dos quatro anos de 

mandato. Esclareceu que não sabia se esta ideia resolveria a situação financeira da empresa, mas 

quis deixar claro, mais uma vez, que não é da competência da Câmara Municipal resolver questões 

de subsídio para empresas, não se desenvolvendo qualquer ação de caridade, todavia, pode ser 

aproveitada esta janela de oportunidade para minimizar ou solucionar as dificuldades da empresa. 

O senhor Vereador Ângelo Marques reconheceu a atitude de apoio que a Câmara Municipal tem 

tido para com a empresa, não com o que seria o valor ideal para a rádio, mas dentro daquilo que 

tem sido a sua política de divulgação das suas iniciativas. Ressalvou o caráter excecional da 

empresa, como órgão de comunicação social que é, dizendo ser importante, para os Municípios, 

haver um órgão de comunicação social que divulgue as atividades e os acontecimentos que 

decorrem. Não considerou nada descabida, a proposta apresentada pelo senhor Vereador Jorge 
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Gonçalves, se esta for realizada num contexto de intervenções temáticas. O senhor Presidente da 

Câmara disse verificar a existência de um crescimento, com a possibilidade de divulgação de 

iniciativas, insuficientemente divulgadas, com os programas especiais de freguesias e com 

campanhas. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse fazer sentido tudo o que foi dito, 

anteriormente, pelos restantes membros da Câmara. Referiu a importância do espaço especiais 

freguesias e o facto dos SMAS deverem começar a investir nas suas campanhas. --------------------     

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

20) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 460/2016: A proposta referente ao Regimento da Câmara Municipal de Peniche 

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

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 461/2016: 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 sete 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,                                                            , 

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

26 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. --------------------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 


