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ATA N.º 19/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria 

Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira 

Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, 

ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Autorização de utilização – Construção de rampa ou passeio - Filipe Ferreira 

Martinho e Outra;-------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar - Cláudio Fernando Mendes Pereira; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para alteração ao alvará de 

loteamento n.º 4/2012, para o prédio sito na Urbanização do Paraíso, em Casais de Mestre Mendo 

- Construções Rogério & Filhos, L.da; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Informação da FTOP sobre o estado de conservação do imóvel, sito em Rua 

Conde de Ataíde, em Atouguia da Baleia – FTOP; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE – alteração de 

moradia unifamiliar - E.N. 381, Alto Foz – Vítor Manuel da Conceição Jorge; -----------------------  

 ------------------- 6) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE – construção de 

posto de abastecimento de combustíveis e muros - Quinta da Neta, Estrada dos Casais, em Ferrel 

- José da Conceição Alves; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para alterações na fachada e adaptações interiores 

na fração “A”, correspondente ao r/c direito, do prédio sito no Largo Bispo Mariana, n.º 3, em 

Peniche - Susana Maria Santos Vigário; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) 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, em Ilha 

do Baleal - Madalena Conceição Grandela Nunes Franco; -----------------------------------------------  

 ------------------- 9) 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;--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

para o prédio sito na Av. do Mar, n.º 152, em Casais do Baleal - Carlos Manuel de Melo Ribeiro;  

 ------------------- 11) Pedido de licenciamento para remodelação de terreno e construção de muro 

de vedação, para o prédio sito na Rua dos Delgados, em Casal Fetal - Joaquim Conceição Martins; 

 ------------------- 12) Pedido de licenciamento para construção de lar de idosos, para o prédio sito 

na Rua do Campo da Bola, em Casais de Mestre Mendo - Rui José Conceição Oliveira; -----------  

 ------------------- 13) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, a executar na 

vigência da licença n.º 106/13, para o prédio sito na Zona Industrial do Abalo, Estrada Nacional 
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114, Km 2360, em Peniche - South Atlantic Capital, S.A.;-----------------------------------------------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para alteração em edifício de habitação, comércio 

e/ou serviços, para o prédio sito na Rua Arquiteto Paulino Montez, n.º 16 e 18 e Rua D. Luís de 

Ataíde, n.º 76, em Peniche - Maria dos Anjos Lopes Pedreiro Rocha;-------------- -------------------  

 ----------------- Assuntos que transitaram da reunião antecedente:  --------------------------------------  

 ------------------- 15) 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;---- ------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 18) Regimento da Câmara Municipal de Peniche; -------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Sinalização rodoviária na Praça professor António Alves Seara, em Peniche 

– Policia de Segurança Pública; -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 21) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, frente ao lote 5, na Rua Amália 

Rodrigues, em Peniche – André Ramos Duarte; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Marcação de lugar para cargas e descargas e colocação da respetiva 

sinalização rodoviária, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Américo Pereira Vitorino; ---  

 ------------------- 23) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva 

provisória das obras de urbanização, sitas nos Casais do Baleal – Ferrel – Rogério Lopes Barardo; 

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

 ------------------- 24) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo 

de 2015/2016;------------------------ ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – Pelouro 

da Juventude;--------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 27) Composição dos órgãos sociais – Centro de Canoagem do Oeste; -------------  

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

 ------------------- 28) Ocupação de espaço público para o exercício de atividade de restauração ou 

de bebidas não sedentária – Rui Manuel Vieira D’Almada; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 29) Apoio para a desratização e desinfestação de estabelecimentos escolares – 

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

 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016. 

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

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

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

O senhor Vereador Ângelo Marques só participou na reunião até às dezanove horas e trinta 

minutos, tendo saído após a votação do ponto vinte e nove da ordem do dia, a que corresponde a 

deliberação n.º 490/2015. --------------------------------------------------------------------------------------  
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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, o senhor Pedro Ferreira, Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, durante toda a reunião, exceto durante a apreciação e votação dos 

pontos um a catorze da ordem do dia e 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 catorze da ordem do dia. -----------------------------  

 

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: 

-  Rui Almada solicitou o ponto de situação relativamente ao requerimento que havia entregado, 

para ocupação de espaço público com uma unidade de restauração e bebidas não sedentárias. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta do ponto de situação em que o regulamento, 

relativo a este assunto, se encontrava, dizendo que, em termos de trabalho se encontrava em fase 

final. Disse que iriam reunir com as forças de segurança e que depois estariam em condições de 

fazer, em sede de câmara, a apreciação final e votação para posteriormente colocar em consulta 

pública e ser presente na Assembleia Municipal. O senhor Vereador Filipe Sales disse ser sensível 

a estas situações e reiterou que se deveria encontrar um regime transitório, enquanto não existe 

regulamento, para que as pessoas não sejam privadas de desenvolver a sua atividade. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que a proposta de regulamento existente apresenta uma 

evolução muito significativa em relação ao passado recente. Disse que a proposta de trabalho que 

está em cima da mesa vai ao encontro daquilo que são as expetativas das pessoas que se apresentam 

nas reuniões de câmara. Esclareceu que assumir um prazo não é uma boa decisão, uma vez que 

este depende de vários fatores. O senhor Vereador Filipe Sales disse que o senhor Vice-Presidente 

da Câmara não queria assumir prazos, mas que no entanto, o havia feito na reunião de câmara, 

datada de 20 de julho de 2015. Disse que a divergência existente na discussão do regulamento 

prende-se com a venda ambulante exercida à entrada do Mercado Municipal. O senhor Vice-

Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal tem que estar sensível relativamente 

à situação em que se encontram os requerentes e tentar ajudar a encontrar uma solução, mas não 

tem que estar agarrada à opção e investimento efetuado pelos mesmos. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse que a regulamentação que existia, do ponto de vista da venda ambulante, era em 

função da legislação que havia, em termos nacionais, que atualmente não é igual, provando assim 

que o sentido das coisas se alteram. Disse compreender que haja escassez a nível dos recursos 

humanos, todavia, tal como qualquer cidadão, a Câmara Municipal também é obrigada a respeitar 

prazos. Disse que a Câmara Municipal pode tomar as decisões que entender, sobre este assunto, 

face à regulamentação e legislação existente, não significando que qualquer pedido que seja 

efetuado à Câmara Municipal tenha, à partida, aprovação garantida. Sugeriu que se analisasse os 

pedidos colocados, condicionados à aprovação do regulamento, até porque o decreto-lei baliza, do 

ponto de vista estrutural, aquilo que é o exercício da atividade da venda ambulante e feirantes. 

Disse que a Câmara Municipal não pode transferir para as pessoas a sua própria incapacidade na 

resolução dos problemas. O senhor Vereador Ângelo Marques questionou se houve algum pedido 

formal, em termos administrativos. O senhor Presidente da Câmara deu conta da entrada do 

pedido a 28 de março de 2016. A senhora Vereadora Clara Abrantes colocou algumas questões 

aos munícipes, tendo em conta que o processo era proveniente do subsídio de desemprego. O 

senhor vereador Filipe Sales disse que queria que ficasse clara a obrigatoriedade de se ter um 

regulamento, sobre o assunto. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o período de 
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transição deveria ter sido mais alargado, uma vez que, todos os procedimentos a que a elaboração 

de um regulamento está associada são morosos. A senhora Vereadora Cristina Leitão referiu que 

a diferença existente entre o Município de Peniche e os outros Municípios em que os requerentes 

exercem a sua atividade, é que, independentemente de terem conseguido fazer entrar em vigor o 

seu regulamento no prazo estipulado, encontraram soluções alternativas para o problema. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves disse que, ou o legislador começa a ter noção de que as autarquias não 

são tão rápidas quanto isso ou terá de lhe retirar poderes. O senhor Presidente da Câmara reiterou 

que o regulamento estava a ser elaborado e que estava em crer que três meses seria suficiente para 

ter um regulamento. Relativamente às medidas transitórias, disse estarem disponíveis para a sua 

apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- João Neves manifestou a sua preocupação relativamente a algumas propostas colocadas numa 

anterior reunião de câmara, sobre o ordenamento do território, nomeadamente sobre a 

acessibilidade e a mobilidade. Disse considerar a questão do PDM muito importante, todavia, julga 

que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal, onde devem ser definidas as linhas 

orientadoras para o desenvolvimento do concelho e o que realmente se quer para este território. 

Disse ser a partir daqui que se pode fazer o ordenamento do território, que se quer de uma forma 

sustentada. Deu o seu contributo para as questões do planeamento, apresentando algumas 

propostas, designadamente sobre a questão do IC11, da Marginal Norte, da rede viária, etc. O 

senhor Presidente da Câmara deu conta de que o que foi apresentado relativamente ao PDM se 

tratava de um primeiro trabalho, que a Câmara Municipal iria continuar a trabalhar e que o objetivo 

era obter-se um PDM realista, que não excluía outras possibilidades e que havia um momento 

próprio, na participação pública para receber os contributos da população. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão agradeceu ao senhor João Neves pela opinião que deu e disse concordar com o 

senhor Presidente, uma vez que o que foi apresentado foi um trabalho preliminar, todavia, 

concorda com o munícipe quando diz que este processo tem de ser mais aberto às pessoas e não 

só quando a lei o diz. Disse concordar, também, com o munícipe relativamente ao Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Municipal. Referiu as propostas que o munícipe apresentou, 

salientando a proposta de diminuição da capacidade de carga nos estacionamentos das praias. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que os contributos apresentados pelo senhor João Neves 

devem ser registados e avaliados. Disse haver um conjunto de instrumentos de planeamento que 

têm sido aprovados, nomeadamente a Magna Carta, o Plano Museológico, a Carta Educativa, etc, 

e levados à prática. Quis deixar claro que o que foi apresentado é uma base de partida para 

discussão. O senhor Vereador Jorge Gonçalves louvou o facto do senhor João Neves colocar todas 

estas questões, colocando em prática o seu dever de cidadania. Manifestou, igualmente, 

preocupação relativamente a algumas questões que foram alvo de preocupação, também, do 

munícipe. O senhor Vereador Ângelo Marques reiterou as felicitações que o senhor Vereador 

Jorge Gonçalves havia efetuado ao munícipe, pelo interesse demonstrado por este, relativamente 

a todas estas questões. Disse que a abordagem efetuada às questões do PDM se encontra numa 

fase embrionária, ainda a tempo de se discutirem todas as situações que possam surgir. Referiu 

algumas das propostas apresentadas pelo munícipe, apresentando a sua posição relativamente a 

cada uma delas. O senhor Vereador Filipe Sales saudou o munícipe pela democracia participativa. 

A senhora Vereadora Cristina Leitão apresentou a sua opinião relativamente à questão da 

Marginal Norte, dizendo estar alarmada com a situação, depois de ter lido o ofício remetido pela 

APA. O senhor Presidente da Câmara classificou a equipa técnica responsável pela revisão do 

PDM como competente, que ajuda a pensar estrategicamente e a mostrar caminhos possíveis, os 

quais podem ser seguidos ou não, dependendo da vontade política dos eleitos e de existirem 

condições para os viabilizar. -----------------------------------------------------------------------------------   

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 30 de março, esteve presente numa reunião com a Diretora da Direção Geral do 

Património Cultural, que se fez acompanhar de alguns técnicos, no Forte da Consolação. ----------  

- No dia 31 de março, participou na reunião da Plataforma Oceano, no sentido da promoção externa 

da componente da náutica. -------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de abril, deslocou-se, na sequência do compromisso assumido com os senhores José 

Leal Alves Nunes e Hermínia Nunes, à Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel, para verificar a 

situação dos alinhamentos. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Transmitiu que a empresa South Atlantic, S.A. contava iniciar a sua atividade, até final do mês 

de maio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 3 de abril, participou na entrega de prémios do concurso de pesca do CSPCMP, felicitando 

o centro pela iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 3 de abril, participou, a convite da Serrana, na sessão de inauguração das obras das 

instalações da coletividade, felicitando a coletividade, a Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei e a 

Comissão de Festas da Serra d’El-Rei, por terem tornado possível e continuarem a possibilitar a 

qualificação das instalações. -----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de abril, reuniu-se com o Instituto de Socorros a Náufragos, a propósito da recuperação 

e relocalização do Salva-Vidas. -------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de abril, reuniu-se com a Administração dos Estaleiros Navais de Peniche. --------------    

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 29 de março a 4 de abril 

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

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

- Na reunião com a equipa técnica responsável pelo projeto expositivo permanente e temporário 

do futuro Museu da Renda de Bilros. Dar conta de que ambos os projetos estão a ser trabalhados 

a bom ritmo e que, à data, estão a ser elaborados os cadernos de encargos referentes às aquisições 

necessárias (vitrinas, mobiliário adequado à conservação de peças, entre outros) ao bom 

funcionamento deste equipamento; 

- Na reunião de apresentação da plataforma Mim’Art. Esta plataforma promovida pela primeira-

dama de Honor no concurso Miss Portugal 1989, com reconhecido trabalho desenvolvido na área 

da moda e representação internacional de Portugal, Angélica Rosado, pretende comercializar 

produtos online de índole tradicional portuguesa, com especial realce para a Renda de Bilros de 

Peniche; 

- Na reunião com sobre o PDM no âmbito dos vários equipamentos que irão integrar este Plano;  

- Na reunião sobre o Júri do concurso de Renda de Bilros;  

- Na primeira reunião realizada no Fórum Multiusos de Serra D’El Rei com os Bombeiros 

Voluntários de Peniche; 

- Na reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel; 

- No acompanhamento das obras para as bases de suporte dos aquários de grande dimensão do 

projeto dinamizado pelo Agrupamento de Escolas de Peniche no âmbito do Projeto “O 

MAR...nosso Parceiro” desenvolvido ao abrigo do projeto EMA – Estímulo à Melhoria de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 04.04.2016 * Livro 107 * Fl.238 

 

Aprendizagens. Um investimento municipal na Educação. 

- Na visita aos trabalhos de pavimentação das localidades de Ribafria-Paço-Carqueja e Carnide. 

Esta intervenção prevê garantir qualidade de vida das populações que residem nas mais distantes 

da sede do concelho;  

- Na 4.ª edição do concurso “É Preciso Ter Lata Canstruction®Portugal“ que angariou 37 

toneladas de alimentos no total das três primeiras edições, e que teve lugar no Pavilhão Municipal 

de Gondomar entre os dias 30 de março e 1 de abril. A edição 2016 deste concurso criativo anual 

inter-escolas, contou com a brilhante participação do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde 

com o projeto "Estamos na Onda” que juntou latas de Sardinha, Cavala, Atum e Bacalhau. Após 

o desmantelamento da estrutura as 1600 latas angariadas latas serão doadas a instituições de 

solidariedade social de Peniche. Uma palavra de apreço a todo Agrupamento e aos professores e 

alunos diretamente envolvidos neste projeto: professores Marco Neves e Susana Roquete e alunos 

Beatriz Marques, Maria Matos, Ana Filipa Nunes, Tiago Romão, Airton Caetano e João Bello. 

- Na Meia-final da Taça dinamizada pela ADAP - Futebol Amador Peniche, disputada pelas 

equipas Leões do Bairro e Independentemente; 

- No concerto de Pascoela tocado pelo Duo Barroco. Um momento cultural de grande qualidade 

e sentido;  

- No 2.Torregri de natação - Cadetes e prova de preparação Infantis, dinamizados nas Piscinas 

municipais. Participaram nesta prova cerca de 12 clubes e 150 nadadores; 

- No Almoço - Convívio promovido pelo Atlético Clube de Geraldes; 

- No Concurso de Pesca do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche.» --------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 29 de março, participou numa reunião com a Presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo.  

- No dia 1 de abril, reuniu-se com a diretora Executiva do ACES Oeste-Norte, onde abordaram as 

questões relativas à Feira da Saúde e ao Projeto Escolhe-te. ---------------------------------------------  

- No dia 2 de abril, esteve presente no primeiro concurso de Bandas de Garagem, realizada no 

cineteatro de Alcobaça, integrado no Mês da Juventude do Oeste. --------------------------------------  

- Esteve presente no almoço convívio do Atlético Clube de Geraldes. ---------------------------------  

- Esteve presente na inauguração das nova instalações sanitárias e receção da associação A Serrana, 

em Serra d’El-Rei. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- No dia 2 de abril, assistiu à meia-final da Taça de Peniche, de futebol amador. ---------------------  

- Deu conta de mais uma construção que estava a ser efetuada no acampamento dos indivíduos de 

etnia cigana, mesmo junto à estrada e sugeriu a realização de uma reunião temática sobre o assunto. 

O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes que coligisse toda 

a informação disponível sobre o assunto para que este pudesse ser abordado em reunião. 

Questionou a senhora Vereadora Clara Abrantes relativamente ao tempo que seria necessário para 

apresentar toda a informação disponível sobre este tema. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

deu conta de que, dentro de um mês estaria disponível toda a informação. ----------------------------   

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao processo de arrendamento do estabelecimento 

comercial, sito junto à praia do Molhe Leste. O senhor Presidente da Câmara informou que o 

prazo para apresentação de candidaturas ao arrendamento do estabelecimento em questão 

terminava a 20 de abril de 2016. O senhor Vereador Jorge Gonçalves manifestou a sua opinião, 

dizendo que julgava ser curto o prazo estipulado para apresentação de candidaturas. ----------------  

- Disse continuar a aguardar informação relativamente aos assuntos do imóvel do São Pedro de 
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Alcântara, da receção do parque de estacionamento público subterrâneo, localizado junto à Praça 

Professor António Alves Seara, em Peniche e da reposta, por parte do condomínio, sobre o 

arrendamento dos estabelecimentos comerciais da Prageira, os parques de gás e do processo de 

aquisição de um terreno municipal, em Ferrel, e de legalização das construções existentes, por 

parte do senhor Víctor Ricardo. O senhor Presidente da Câmara relativamente à questão do São 

pedro de Alcântara, informou que em termos de registo, haviam chegado ao fim do processo e que 

a Câmara Municipal, através dos serviços de fiscalização e de carpintaria faria o reconhecimento 

da situação e substituição das fechaduras, uma vez que o imóvel é propriedade do Município. 

Relativamente à questão da receção do parque de estacionamento público subterrâneo, localizado 

junto à Praça Professor Alves Seara, deu conta, segundo informação obtida através do senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, de que 

estava a ser elaborado um relatório pelos serviços do Departamento de Obras Municipais. Solicitou 

ao senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves que o relatório fosse acompanhado pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística antes de ser presente a reunião de câmara. Sobre o arrendamento 

dos estabelecimentos comerciais da Prageira disse que a senhora Vereadora Clara Abrantes e o 

Departamento Administrativo e Financeiro iriam analisar o assunto. Disse que na próxima reunião 

o senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves iria informar do ponto de situação relativamente à questão 

dos parques de gás. ---------------------------------------------------------------------------------------------       

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Salientou a inauguração das instalações sanitárias e da receção da associação A Serrana e o 

almoço convívio do Atlético Clube de Geraldes, para angariação de fundos. -------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, informação sobre o estabelecimento comercial existente no Porto da 

Areia Sul. O senhor Presidente da Câmara disse que estava a ser avaliada a forma como iria ser 

contratualizada com os municípios a transferência e a respetiva gestão destas áreas, uma vez que 

são de jurisdição portuária. O senhor Vereador Filipe Sales disse que, tendo em conta a pertinência 

da questão colocada persistentemente pelo senhor Vereador Ângelo Marques, seria importante 

agendar o ponto para uma reunião de câmara, por forma a se revisitar o assunto. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que esta é uma matéria que considera ter que ser clarificada e que 

cada um tem que assumir a responsabilidade na sua área. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

disse julgar que as intervenções necessárias para aquele local não seriam assim tão grandes. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria presente à câmara municipal. -------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Solicitou o ponto de situação sobre a questão da reabilitação do parque infantil da Grafi. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que teria de verificar o assunto, com os serviços do 

Departamento de Energia e Ambiente. O senhor Presidente da Câmara disse que o objetivo era 

que, até ao início do verão, a situação estivesse resolvida. -----------------------------------------------  

- Questionou relativamente aos desenvolvimentos que houveram, relativamente à recuperação do 

cruzeiro manuelino da Coimbrã. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter sido efetuada 

uma reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, técnicos da área, incluindo o senhor 

Rui Venâncio, Técnico Superior de Arqueologia e o Engenheiro Francisca Silva, Diretor do 

Departamento de Obras Municipais, onde foram definidos dois caminhos, o de envio de ofício 

com exposição da situação e solicitação de autorização para a intervenção e a definição de algumas 

intervenções minimalistas que poderiam ser efetuadas a partir do mês de maio. ----------------------  

- Solicitou que fosse efetuado um histórico sobre o assunto dos semáforos existentes na Estrada 

Nacional 114. O senhor Presidente da Câmara disse ter solicitado que fossem elencados os 

temas, para que formalmente se pedisse à Administração das Estradas de Portugal uma reunião. -  

- Perguntou para quando a regularização da situação da Regueira do Poço. O senhor Presidente 
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da Câmara solicitou ao senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves que apresenta-se na próxima reunião 

de câmara, o ponto de situação relativamente a este assunto. --------------------------------------------  

- Quis confirmar, através do envio de fotografias, a existência da situação de abandono de uma 

cadela e da sua ninhada nos Casais do Júlio, uma vez que lhe havia sido dito pela Veterinária 

Municipal, que os animais não se encontravam no local denunciado. O senhor Presidente da 

Câmara disse que iria enviar à Veterinária Municipal a fotografia facultada pela senhora 

Vereadora Cristina Leitão, como forma de prova de que os animais se encontram no local, e 

solicitar-lhe o ponto de situação. ------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Solicitou esclarecimentos relativamente a algumas rúbricas que constavam no relatório das 

despesas com a Primeira Gala da Juventude, datado de 21 de março de 2016, após ter comparado 

com a versão apresentada anteriormente, a 29 de janeiro de 2016. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro e à senhora Vereadora 

Clara Abrantes que verificassem as discrepâncias de valores existentes nos relatórios, por forma a 

esclarecer o senhor Vereador Filipe Sales. ------------------------------------------------------------------  

 

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) Autorização de utilização – Construção de rampa ou passeio - Filipe Ferreira Martinho e 

Outra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 462/2016: Deliberado optar pela construção de passeio acessível e rampeado, 

sendo que a largura deverá cumprir as normas legais na medida do possível e a acompanhar pelos 

serviços. (DPGU R795/15) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar - 

Cláudio Fernando Mendes Pereira: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 463/2016: 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de Cláudio Fernando Mendes Pereira, em 5 de janeiro de 2016, sobre a viabilidade para 

a construção de moradia unifamiliar, a implantar no prédio sito nas “Terras do Pinhal”, rua 

Principal, no lugar de Bufarda, freguesia de Atouguia da Baleia, nas condições constantes na 

informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 30 de março de 2016, 

ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do 

RJUE.» (Doc.231 DPGU R8/16) -----------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para alteração ao alvará de loteamento n.º 

4/2012, para o prédio sito na Urbanização do Paraíso, em Casais de Mestre Mendo - 

Construções Rogério & Filhos, L.da: ------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 04.04.2016 * Livro 107 * Fl.241 

 

Deliberação n.º 464/2016: 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de Construções Rogério & Filhos, Lda., em 22 de março de 2016, sobre a viabilidade 

de alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2012, que consiste na alteração do polígono de 

implantação dos lotes 85 a 91 e 98 a 104, para o prédio sito na Urbanização do Paraíso, em 

Casais de Mestre Mendo, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 30 de março de 2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao 

regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.232 DPGU R261/16) -------  

 

4) Informação da FTOP sobre o estado de conservação do imóvel, sito em Rua Conde de Ataíde, 

em Atouguia da Baleia – FTOP: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 465/2016: Deliberado questionar o proprietário, se estará disponível para 

negociar com a Câmara Municipal o recuo do imóvel, sito na Rua Conde de Ataíde, em Atouguia 

da Baleia. (NIPG 3861/16) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE – alteração de moradia unifamiliar 

- E.N. 381, Alto Foz – Vítor Manuel da Conceição Jorge: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 466/2016: 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 e deferir o pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), no dia 24 de 

fevereiro de 2016, em nome de Vítor Manuel da Conceição Jorge, para conclusão da obra relativa 

a alteração de moradia unifamiliar, para o prédio sito na E.N. 381, Alto Foz, freguesia de 

Atouguia da Baleia, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 30 de março de 2016.» (Doc.233 DPGU 33/94) -----------------------------------  

 

6) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE – construção de posto de 

abastecimento de combustíveis e muros - Quinta da Neta, Estrada dos Casais, em Ferrel - José 

da Conceição Alves: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 467/2016: 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 e deferir o pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), no dia 11 de março 

de 2016, em nome de José da Conceição Alves, para conclusão da obra relativa à construção de 

posto de abastecimento de combustíveis e muros, para o prédio rústico sito na Quinta da Neta, 

Estrada dos Casais, em Ferrel, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 30 de março de 2016.» (Doc.234 DPGU 117/11) ------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para alterações na fachada e adaptações interiores na fração “A”, 

correspondente ao r/c direito, do prédio sito no Largo Bispo Mariana, n.º 3, em Peniche - Susana 

Maria Santos Vigário: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 468/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

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

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

«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no 

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

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para alterações na fachada e 

adaptações interiores na fração “A”, correspondente ao r/c direito, do prédio sito no Largo Bispo 

Mariana, n.º 3, em Peniche, apresentado em nome de Susana Maria Santos Vigário, no dia 26 de 

fevereiro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 21 de outubro de 2015.» (Doc.235 DPGU 20/15) ---------------------------------  

 

8) 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, em Ilha do Baleal - Madalena 

Conceição Grandela Nunes Franco: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 469/2016: 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, apresentada verbalmente, que a seguir se transcreve: --------------------------  

«Proceder à audiência prévia de Madalena Conceição Grandela Nunes Franco, manifestando a 

intenção de indeferimento do seu pedido, apresentado no dia 13 de outubro de 2015, para 

licenciamento de demolição do existente e construção de habitação unifamiliar, para o prédio sito 

na Rua da Lapa c/ a Rua Acácio Grandela, n.º 5, em Ilha 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, na sua atual redação, tendo em 

conta o parecer emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem como, os pareceres 

emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 15 de fevereiro 

e 30 de março de 2016.» (Doc.236 DPGU 114/15) --------------------------------------------------------  

 

9) 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 470/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

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

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

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

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

para legalização de alterações executadas em moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua do 

Brejo, n.º 19-A, em Ferrel, apresentado em nome de Victor Manuel Dias Ramos, no dia 26 de 

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

(DPGU), datado de 18 de março de 2016.» (Doc.237 DPGU 121/15) ---------------------------------  

 

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

sito na Av. do Mar, n.º 152, em Casais do Baleal - Carlos Manuel de Melo Ribeiro: --------------  
Deliberação n.º 471/2016: 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 Carlos Manuel de Melo Ribeiro, em 22 de dezembro de 2015, para alteração e ampliação 
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de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Av. do Mar, n.º 152, 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 no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 23 de março de 2016.» (Doc.238 DPGU 147/15) ------------------  

 

11) Pedido de licenciamento para remodelação de terreno e construção de muro de vedação, 

para o prédio sito na Rua dos Delgados, em Casal Fetal - Joaquim Conceição Martins:---------  
Deliberação n.º 472/2016: 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 e deferir o pedido de remodelação de terreno, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

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

(RJUE), para o prédio sito na Rua dos Delgados, em Casal Fetal, apresentado em nome de 

Joaquim Conceição Martins, no dia 6 de janeiro de 2016, devendo ser respeitadas as condições 

constantes no parecer dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS), datado de 

2016/03/22, bem como, reconhecer a isenção de controlo prévio relativamente à construção do 

muro de vedação, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo n.º6 do mesmo Decreto-Lei, conforme 

proposto no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 24 de 

março de 2016.» (Doc.239 DPGU 1/16) --------------------------------------------------------------------  

 

12) Pedido de licenciamento para construção de lar de idosos, para o prédio sito na Rua do 

Campo da Bola, em Casais de Mestre Mendo - Rui José Conceição Oliveira: ----------------------  
Deliberação n.º 473/2016: 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 lar de idosos, para o prédio sito na Rua do Campo da Bola, em Casais de 

Mestre Mendo, apresentado em nome de Rui José Conceição Oliveira, no dia 1 de fevereiro de 

2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 30 de março de 2016.» (Doc.240 DPGU 17/16) -----------------------------------------------  

 

13) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, a executar na vigência da 

licença n.º 106/13, para o prédio sito na Zona Industrial do Abalo, Estrada Nacional 114, Km 

2360, em Peniche - South Atlantic Capital, S.A.: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 474/2016: 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 alterações no decurso da obra, a executar na vigência da licença n.º 106/13, para o prédio 

sito na Zona Industrial do Abalo, Estrada Nacional 114, Km 2360, em Peniche, apresentado em 

nome de South Atlantic Capital, S.A., no dia 16 de fevereiro de 2016, nas condições dos pareceres 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 30 de março de 2016 e da 

Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT), datado de 18 

de março de 2016.» (Doc.241 DPGU 24/16) ---------------------------------------------------------------  
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14) Pedido de licenciamento para alteração em edifício de habitação, comércio e/ou serviços, 

para o prédio sito na Rua Arquiteto Paulino Montez, n.º 16 e 18 e Rua D. Luís de Ataíde, n.º 76, 

em Peniche - Maria dos Anjos Lopes Pedreiro Rocha: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 475/2016: 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 em edifício de habitação, comércio e/ou serviços, para o prédio sito na Rua 

Arquiteto Paulino Montez, n.º 16 e 18 e Rua D. Luís de Ataíde, n.º 76, em Peniche, apresentado 

em nome de Maria dos Anjos Lopes Pedreiro Rocha, no dia 9 de março de 2016, nas condições 

do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 29 de março de 

2016.» (Doc.242 DPGU 43/16) -------------------------------------------------------------------------------  

 

ASSUNTOS QUE TRANSITARAM DA REUNIÃO ANTECEDENTE: 

 

15) 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 476/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

para atribuição de apoios, 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, conforme informação do Pelouro do Associativismo, datada de 10 de março de 2016, 

que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.243 

NIPG 3995/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

– Salvoeste – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Oeste: --------------------------------  
Deliberação n.º 477/2016: 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) ---------------------------  

 

17) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
Deliberação n.º 478/2016: O processo referente à empresa Hora H – Agência Global de 

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

 

18) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 479/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta referente ao Regimento da 

Câmara Municipal de Peniche na reunião de câmara a realizar no dia 18 de abril de 2016, 

nomeadamente a proposta verbal, apresentada pelo senhor Vereador Filipe Sales para que todas as 

reuniões de câmara passem a ter caracter público. ---------------------------------------------------------   

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

19) Sinalização rodoviária na Praça professor António Alves Seara, em Peniche – Policia de 

Segurança Pública: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 480/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 
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datada de 28 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, 27.º, 34.º, 46.º, 60.º, 

61.º e 62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, na Praça António Alves Seara (Professor).  

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

e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Ângelo 

Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.244 NIPG 5095/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Sinalização rodoviária em diversos arruamentos da vila de Ferrel – Freguesia de Ferrel: -  
Deliberação n.º 481/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 31 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 nos 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, 32.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, na Rua dos Malmequeres, Rua das Águas Hortas, Rua da Bela 

Vista, Rua Francisco Xavier, Rua S. João e Rua do Cerco, Ferrel.  

Propõe-se à Câmara Municipal a apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a 

realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.245 NIPG 5109/16) ------------  

 

21) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e 

colocação da respetiva sinalização rodoviária, frente ao lote 5, na Rua Amália Rodrigues, em 

Peniche – André Ramos Duarte: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 482/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 31 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.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e sinalização 

rodoviária, correspondente, de acordo com os artigos 34.º e 46.º, do Regulamento de Sinalização 

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

redação, e Ponto 7 da secção 2.8.2 das Normas Técnicas para melhoria de acessibilidades das 

pessoas com mobilidade condicionada, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 

na Rua Amália Rodrigues, Peniche.  

Propõe-se à Câmara Municipal a apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a 

realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.246 NIPG 5103/16) ------------  

 

22) Marcação de lugar para cargas e descargas e colocação da respetiva sinalização rodoviária, 

na Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Américo Pereira Vitorino: ----------------------------  
Deliberação n.º 483/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 31 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 nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de reserva de lugar de estacionamento, para cargas e descargas na Rua 

Alexandre Herculano.  
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Propõe-se à Câmara Municipal a apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a 

realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.247 NIPG 5111/16) ------------  

 

23) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva provisória das obras 

de urbanização, sitas nos Casais do Baleal – Ferrel – Rogério Lopes Barardo: --------------------  
Deliberação n.º 484/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 22 de março de 2016, para nomeação das senhoras engenheiras Tânia Silva, Herménia 

Coelho, um técnico da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e um técnico do 

Departamento de Energia e Ambiente, para constituírem a comissão de vistoria para efeitos de 

receção definitiva provisória das obras de urbanização, sitas nos Casais do Baleal, em Ferrel. O 

senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (NIPG 5100/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

24) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2015/2016: 
Deliberação n.º 485/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

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

«Atendendo ao solicitado pela Comissão de Análise a 31 de março de 2016 (em anexo), proponho 

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

33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua as bolsas de estudo a estudantes 

do ensino superior, para o ano letivo 2015/2016, aos senhores: Beatriz Malheiros Leal, Hugo 

José Gomes Seia, Sónia João Chagas Jesus, Patrícia Alexandra Gregório Franco, Isa da Silva 

Vieira, Mara da Silva Vieira; Sara Patrícia Dias Neto, Ângela Marina Morais Baltazar, Tiago 

Martins Marques, Paulo Jorge Gregório Franco, Ápio Miguel Monteiro Serpa, Francisco Ribeiro 

Gomes e Pedro Sabino Koch.» (Doc.248 NIPG 2144/16) ------------------------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

25) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche – Pelouro da Juventude: 
Deliberação n.º 486/2016: Deliberado aprovar a lista final de atribuição dos Prémios de Mérito 

Desportivo e tomar conhecimento do respetivo relatório. Os documentos atrás referidos dão-se 

aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.249 NIPG 

5135/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

26) Atribuição de talhões da Horta Comunitária de Peniche para o ano de 2016 – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 487/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhor Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 28 de março de 2016, para atribuição de dois talhões da Horta Comunitária de Peniche, 

que se encontravam devolutos, aos dois candidatos admitidos no segundo período de candidaturas, 

que decorreu entre 14 e 25 de março de 2016, António Almeida Sequeira e Rui Brás. (NIPG 

3401/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

27) Composição dos órgãos sociais – Centro de Canoagem do Oeste: -------------------------------  
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Deliberação n.º 488/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 23 de março de 2016, para se felicitar os novos membros dos órgãos sociais do Centro 

de Canoagem do Oeste pela sua eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas 

funções. (NIPG 4559/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

28) Ocupação de espaço público para o exercício de atividade de restauração ou de bebidas não 

sedentária – Rui Manuel Vieira D’Almada: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 489/2016: O pedido de ocupação de espaço público para o exercício de atividade 

de restauração ou de bebidas não sedentária, apresentado por Rui Manuel Vieira D’Almada, foi 

retirado da ordem do dia. (NIPG 4859/16) ------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

29) Apoio para a desratização e desinfestação de estabelecimentos escolares – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 490/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 1 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação n.º2, do Diretor do DEA, em anexo, 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 Município a assumir o pagamento dos encargos 

decorrentes do serviço de desratização e desinfestação dos estabelecimentos escolares, sitos no 

concelho de Peniche, que não são sua propriedade.» (Doc.250 NIPG 808/16) -----------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

30) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 491/2016: Deliberado retirar da ordem do dia e voltar a apreciar, a proposta de 

atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016 em próxima reunião 

da Câmara Municipal. Ficarão registadas em ata as intervenções dos membros da Câmara 

Municipal relativamente a este assunto. (NIPG 5148/16) -------------------------------------------------  

A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro fez um ponto de situação 

relativamente as assunto. O senhor Vereador Filipe Sales, face ao que havia sido dito pela senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, manifestou a sua indignação pelo facto de 

se estarem a pronunciar sobre um parecer, emitido pela Comissão de Pescadores e Operadores 

Marítimo-Turísticos, em meados de dezembro, tendo por base a deliberação tomada pela Câmara 

Municipal, no final do mês de novembro, uma vez que, tendo por base o regulamento, era 

obrigação terem sido entregues os abrigos aos pescadores em janeiro e dos operadores marítimo-

turísticos em maio. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que, por força das incongruências 

existentes no parecer emitido, obrigou à realização, posterior, de uma reunião com a Comissão, 

que os serviços só tiveram possibilidade de a fazer há cerca de quinze dias. Os senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, Filipe Sales e Cristina Leitão disseram que iriam 

votar contra o que lhes foi apresentado, designadamente na aceitação das conclusões, na exclusão 

dos candidatos e na aprovação da segunda lista preliminar, e que apresentariam uma declaração 

de voto, não se pronunciando relativamente às questões que dizem respeito à antiguidade, uma vez 

que a comissão foi criada por se considerar que é a própria que possui competência para aferir a 

antiguidade de cada um dos pescadores e operadores marítimo-turísticos. Repudiaram a forma 
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como tem sido gerido este tema, dizendo que, mais uma vez, a Câmara Municipal não soube gerir 

os timings estipulados, conforme o regulamento. O senhor Vereador Jorge Gonçalves solicitou 

que o tema fosse discutido na próxima reunião de câmara, justificando esse pedido com a ausência 

do senhor Vereador Ângelo Marques. Associou-se ao que foi dito pelo senhor Vereador Filipe 

Sales, relativamente a esta matéria. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro partilhou aos membros da Câmara as dificuldades que existiram para reunir.  ---------   

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 492/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 7 de abril de 

2016, com início às vinte horas e trinta minutos, e dispensar a convocação escrita. ------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 493/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

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

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

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

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que 

eu,                                                            , Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

9 de maio 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, 

 

 

_____________________________________ 


