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ATA N.º 21/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016 

 

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

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

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

 ------------------- 1) ARU - Área de Reabilitação Urbana/ORU - Operações de Reabilitação 

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

 ------------------- 2) Mobilidade das vias de comunicação/PDM – Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística;---------- -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - 

Mafra (POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel); ---------------------------------  

 ------------------- 4) Operação de loteamento (propriedade municipal) – Proc.104/15 – Rua Luís 

de Camões, 17, em Ferrel – DPGU (António Antunes Lourenço); --------------------------------------  

 ------------------- 5) Declaração de cedências para o Domínio Público – Álvaro da Conceição 

Oliveira e Outro;------------ ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Regueira do Poço – Luís Faustino; --------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE, para conclusão da 

obra relativa à construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito em Casal 

Guizado, em Reinaldes – Acácio José Santos Vagos;--------------------- --------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para alteração/reabilitação de edifício multifamiliar, 

para o prédio sito na Rua António Cervantes, n.º 118 e 120, e Rua da Saudade, n.º 32, em Peniche 

– João Domingos Leal Franco; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para ampliação de unidade industrial, para o prédio 

sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – European Seafood 

Investments Portugal, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de 

armazém, para o prédio sito na Estrada Marginal Norte, Lote 1, em Peniche – Francisco Ferreira 

Baratizo;------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Pedido de parecer para legalização de estabelecimento de comércio e/ou 

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

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

 ------------------- 12) Pedido de licenciamento para legalização de moradia e alteração de vão de 

janela, para o prédio sito na Rua do Gualdino, n.º 6-B, em Casais do Baleal - António Hermínio 

Botas Carvalho; ------------ -------------------------------------------------------------------------------------  

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

muros de vedação, para o prédio sito em “Rocio”, em Bôlhos – Florival da Conceição Leonardo;  

 ------------------- 14) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar, no Casal Pardal ou Agasalho do Pardal, em Ferrel – Graem Anthony Anderson-Doig; 
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 ------------------- 15) Desafetação da REN/Parques de Gás – Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística;---------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 16) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 

2016;---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Alexandre Herculano e Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche – Américo Pereira Vitorino; -----------  

 ------------------- 18) Sinalização rodoviária no acesso à Praia de São Bernardino – Departamento 

de Obras Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

sinalização rodoviária, na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche – Américo Pereira Vitorino; --------  

 ------------------- 20) Sinalização rodoviária na estrada nacional 114, em Atouguia da Baleia – CTT 

- Posto de Correios de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 22) Instalação de painel publicitário junto ao IP6 (lado nascente, entre a saída da 

Serra d’El-Rei e Atouguia da Baleia) – A Coutada, Sociedade de Empreendimentos Turísticos, 

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

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

 ------------------- 23) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua de 

Cabinda, em Peniche, e definição do valor da renda – Natália da Anunciação Teodoro Torcato 

Reis;------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Atribuição de fogo, sito na Rua Fonte da Nora, em Peniche – Filipe Manuel 

Perceito Raimundo;----------------- ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ao mês de março de 2016 – Pelouro das Finanças;---------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de 

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

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

 ------------------- 27) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2016 – 

Pelouro dos Espaços Verdes; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Aumento da quota mensal do condomínio do prédio sito na Rua dos Covos, 

bloco 5, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; --------------------------------------------------  

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

 ------------------- 29) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de massas 

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

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

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

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

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

 ------------------- 31) Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de 

Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016 – 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016 – Pelouro das 
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Finanças;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à 

gerência de 2015 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 34) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, relativos à gerência de 2015 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; ---  

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

 ------------------- 35) Candidatura da obra de remodelação da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais de Peniche ao POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; --------------------------------------  

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

 ------------------- 36) Licenciamento de manifestação desportiva ao ar livre, denominada 1.ª 

Maratona BTT Cidade Peniche - Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche; ---  

 ------------------- 37) Averbamento de novo veículo em licença de táxi – Táxis Farol, Unipessoal, 

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

 ------------------- 38) Licenciamento de passeio de cicloturismo – Freguesia da Serra d’El-Rei;---- 

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

 ------------------- 39) Abertura de procedimento para Apoio ao Investimento, no âmbito do Apoio 

Municipal às Associações Locais – ano de 2016 – Pelouro do Associativismo;------ ----------------  

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

 ------------------- 40) Funcionamento do estabelecimento comercial denominado Bar Mais-Menos, 

sito na Rua António Cervantes, em Peniche; ---------------------------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dez horas e vinte minutos, encontrando-se na 

sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche, tendo havido uma 

interrupção para almoço, entre as treze horas e as catorze horas e quarenta minutos. ----------------  

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

minutos, tendo saído após a votação do ponto trinta e cinco da ordem do dia, a que corresponde a 

deliberação n.º 530/2015. --------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vice-Presidente da Câmara e Vereador Filipe Sales só participaram na reunião a partir 

das onze horas e quarenta e cinco minutos, tendo chegado quando decorria a apreciação e votação 

do ponto um da ordem do dia. Deslocaram-se à Escola Secundária de Peniche, ausentando-se da 

reunião entre as quinze horas e as dezasseis e cinquenta, quando decorria a apreciação e votação 

do ponto três da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------  

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 José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a quinze da ordem do dia, a 

Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Etelvina Alves, 

durante a apreciação e votação dos pontos quatro a quinze da ordem do dia, a Técnica Superior de 

Urbanismo, Alexandra Tormenta, e o senhor Gil Ribeiro da empresa Jorge Afonso Carvalho, 

Urbanísticas, L.da, durante a apreciação e votação dos pontos um a três da ordem do dia e o 

professor Doutor Jorge Carvalho, da mesma empresa, durante a apreciação e votação dos pontos 

um e dois da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 14/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

7 de março, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 
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distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

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) ARU - Área de Reabilitação Urbana/ORU - Operações de Reabilitação Urbana – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 496/2016: O Professor Doutor Jorge Carvalho apresentou a proposta, que 

anteriormente havia sido presente à Câmara, e que não tinha sido aprovada por quererem 

aprofundar, sobretudo, as questões da fiscalidade. A proposta, agora apresentada, surge com 

algumas alterações, provenientes de um estudo mais aprofundado, mantendo-se quase todos os 

restantes objetivos. Foi informado pela Técnica Superior de Urbanismo, Alexandra Tormenta, 

os passos que, do ponto de vista formal, são necessários para a simbiose ARU/ORU. O senhor 

vereador Jorge Gonçalves disse que iriam analisar a proposta apresentada, mais ao pormenor, 

e que, posteriormente, tomariam uma decisão. Disse estar perfeitamente de acordo que a ARU e 

a ORU se façam em simultâneo. O senhor vereador Ângelo Marques disse estar de acordo com 

o que foi dito pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, todavia, chamou à atenção para a situação 

dos edifícios devolutos, dizendo que são situações que devem ser tidas em conta, uma vez que 

existem famílias com dificuldades económicas e que, por essa razão, têm as casas nessas 

condições. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que a partir do momento em que a decisão 

seja tomada, apesar de não ser um dossier fácil de gerir, tinham de estar todos focados nesse 

objetivo. Vê, com isto, a vantagem de poder ser solucionado o problema e de ver a cidade com 

outra imagem e requalificada. Disse que, para já, não via que fosse de colocar de parte a questão 

de se fazer a ARU e ORU em simultâneo e enviar para discussão pública e poder-se ter este 

instrumento de trabalho, na sua plenitude. Relativamente à questão das medidas fiscais, disse 

ver que estão impostas algumas definições, nomeadamente no que toca à definição e designação 

de ruina, julgando que essa questão terá que ser revista. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

disse julgar importante que haja uma ligação entre a ARU e a ORU. Relativamente à Bolsa de 

Arrendamento Municipal, disse ser interessante se o instrumento financeiro para a reabilitação 

e revitalização urbana for uma realidade. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços 

um conjunto de elementos que ajudem a clarificar esta questão, nomeadamente, uma informação 

relativa aos passos que a ARU/ORU implicam, o fluxograma, tendo por base a aprovação da 

ARU/ORU e o instrumento fiscal, informação relativa à organização, do ponto de vista interno, 

da entidade gestora e a preparação de uma apresentação temática. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que a intervenção que está a ser delineada é fundamental, desde que 

acompanhadas de medidas concretas, democráticas, que envolvam as forças politicas, sociais,  

etc. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Mobilidade das vias de comunicação/PDM – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
Deliberação n.º 497/2016: Foram apresentadas, pelo Professor Doutor Jorge Carvalho e Gil 

Ribeiro, da empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da, propostas no domínio da 

mobilidade, para todo o concelho. Foi dito que as questões da mobilidade têm de ser articuladas 

com as questões de estruturação do território. Esclareceram os critérios usados, relativamente à 

rede rodoviária, a redução de propostas de novas infraestruturas ao mínimo necessário, sem deixar 
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de se fazer todas as propostas necessárias ao território, mas com uma atitude de contenção, e o 

pensamento de que, qualquer proposta, em termos viários, tem que ser articulada com tudo o resto. 

Relativamente à rede de mobilidade de modos suaves, dizem ter recorrido a um modelo global e 

sólido, na medida em que se procura que os percursos sejam, em muitos casos, distintos dos 

rodoviários. O senhor Vereador Jorge Gonçalves considerou a solução apresentada, como a 

solução desejável. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse ser uma solução interessante, 

chamando à atenção para a discussão das questões que lhe pareceram ser menos consensuais. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse rever-se nas palavras da senhora Vereadora Cristina Leitão. O 

senhor Professor Doutor Jorge Carvalho chamou à atenção para o facto de, no final do plano, ser 

natural existirem pormenores a serem acertados, mas que o objetivo final será, sempre que 

possível, separar o trafego rodoviário principal, e aproveitar também os caminhos existentes, cujos 

investimentos sejam muito pequenos. Disse ser importante assinalar que se está a fazer uma 

mudança substantiva relativamente à que existia inicialmente. O senhor Presidente da Câmara 

disse que seria interessante associar ao planeamento uma proposta de faseamento para a execução. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara questionou se não seria necessário envolver as juntas de 

freguesia nestas questões, no sentido de darem o seu parecer e alguns contributos. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter registado a questão do envolvimento das freguesias, mas que este 

envolvimento seria no momento oportuno. -----------------------------------------------------------------  

 

3) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - Mafra (POC - 

Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel): ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 498/2016: O senhor Presidente da Câmara esclareceu qual o contexto da 

reunião que se iria realizar, no dia seguinte, com a APA e com os concessionários dos Apoios de 

Praia, tendo sido efetuada uma apresentação pelo Técnico Superior de Ambiente, Nuno Carvalho, 

relativamente às tipologias de cada uma das concessões. -------------------------------------------------   

 

4) Operação de loteamento (propriedade municipal) – Proc.104/15 – Rua Luís de Camões, 17, 

em Ferrel – DPGU (António Antunes Lourenço): -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 499/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que a 

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

«Aprovar o estudo de operação de loteamento (delimitação do lote), elaborado pelos serviços da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), para um lote de terreno na freguesia de 

Ferrel, conforme parecer do Chefe da DPGU, datado de 4 de abril de 2016, devendo constar no 

processo de alienação da parcela, as condições constantes no mesmo parecer.» (Doc.251) -------  

 

5) Declaração de cedências para o Domínio Público – Álvaro da Conceição Oliveira e Outro: -  
Deliberação n.º 500/2016: 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: ---------  

«Aceitar a cedência da área de 892 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2045, da freguesia de Ferrel e inscrito na Matriz Predial 

Urbana da respetiva freguesia, sob os artigos 216 e 227 da Secção D, para ser integrada no 

domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» (Doc.252 DPGU 62/06) ---------  

 

6) Regueira do Poço – Luís Faustino: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 501/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação do 

processo da Regueira do Poço e da solicitação, por parte do infrator, de agendamento de uma 

reunião. (NIPG 395/15) ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

7) Pedido de nova licença nos termos do artigo 72.º do RJUE, para conclusão da obra relativa 
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à construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito em Casal Guizado, 

em Reinaldes – Acácio José Santos Vagos: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 502/2016: 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 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 16 de março 

de 2016, em nome de Acácio José Santos Vagos, para conclusão da obra relativa à construção de 

moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito em Casal Guizado, em Reinaldes, nas 

condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 31 de 

março de 2016.» (Doc.253 DPGU 348/09) -----------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para alteração/reabilitação de edifício multifamiliar, para o prédio 

sito na Rua António Cervantes, n.º 118 e 120, e Rua da Saudade, n.º 32, em Peniche – João 

Domingos Leal Franco: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 503/2016: 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/reabilitação de edifício multifamiliar, para o prédio sito na Rua António 

Cervantes, n.º 118 e 120 e Rua da Saudade, n.º 32, em Peniche, apresentado em nome de João 

Domingos Leal Franco, no dia 11 de setembro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 30 de março de 2016.» (Doc.254 DPGU 

99/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para ampliação de unidade industrial, para o prédio sito na Avenida 

Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – European Seafood Investments 

Portugal, S.A.: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 504/2016: 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 ampliação de unidade industrial, para o prédio sito na Av. Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche, apresentado em nome de European Seafood Investments 

Portugal, S.A., no dia 28 de setembro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 4 de abril de 2016.» O senhor Vereador 

Filipe Sales solicitou intervenção da Câmara, por causa dos maus cheiros. O senhor Presidente da 

Câmara ficou de agendar uma reunião com a ESIP. (Doc.255 DPGU 109/15) ------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de armazém, para o 

prédio sito na Estrada Marginal Norte, Lote 1, em Peniche – Francisco Ferreira Baratizo: ----  
Deliberação n.º 505/2016: 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 
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555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para demolição do existente e construção de armazém, para o prédio sito na Estrada Marginal 

Norte – Lote 1, em Peniche, apresentado em nome de Francisco Ferreira Baratizo, no dia 1 de 

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

(DPGU), datado de 4 de abril de 2016.» (Doc.256 DPGU 111/15) ------------------------------------  

 

11) Pedido de parecer para legalização de estabelecimento de comércio e/ou serviços, para o 

prédio sito na Travessa do Lagar, n.º 4 e 6, em Peniche – Filipe Manuel da Conceição Garcia:  
Deliberação n.º 506/2016: Deliberado, por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção do 

senhor Vereador Jorge Gonçalves do Partido Socialista, 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 que apresentou, em 

2 de dezembro de 2015, para legalização de estabelecimento de comércio e/ou serviços, para o 

prédio sito na Travessa do Lagar, n.º 4 e 6, em Peniche, ao abrigo da alínea c) 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), por ter 

merecido parecer desfavorável da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o qual é 

vinculativo, conforme descrito no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 10 de março de 2016.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves apresentará uma 

declaração de voto. (Doc. 257 DPGU 138/15) -------------------------------------------------------------  

 

12) Pedido de licenciamento para legalização de moradia e alteração de vão de janela, para o 

prédio sito na Rua do Gualdino, n.º 6-B, em Casais do Baleal - António Hermínio Botas 

Carvalho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 507/2016: 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 moradia e alteração de vão de janela, para o prédio sito na Rua do Gualdino, 

n.º 6-B, em Casais do Baleal, apresentado em nome de António Hermínio Botas Carvalho, no dia 

23 de fevereiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 30 de março de 2016.» (Doc.258 DPGU 30/16) -------------------  

 

13) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, anexo e muros de 

vedação, para o prédio sito em “Rocio”, em Bôlhos – Florival da Conceição Leonardo: ---------  
Deliberação n.º 508/2016: 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 Florival da Conceição Leonardo, em 11 de março de 2016, para construção de moradia 

unifamiliar, anexo e muros de vedação, para o prédio sito em “Rocio”, em Bôlhos, 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), datados de 22 e 31 de março de 2016.» (Doc.259 DPGU 44/16) ------------  
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14) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para construção de moradia unifamiliar, no 

Casal Pardal ou Agasalho do Pardal, em Ferrel – Graem Anthony Anderson-Doig: -------------  
Deliberação n.º 509/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

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

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

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

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

apresentado em nome de Graem Anthony Anderson-Doig, em 22 de fevereiro de 2016, sobre a 

viabilidade para construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito No Casal Pardal ou 

Agasalho do Pardal, em Ferrel, pelos motivos constantes nos pareceres da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 9 de março de 2016.» (Doc.260 DPGU 

R150/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Desafetação da REN/Parques de Gás – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ----  
Deliberação n.º 510/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação do 

processo de desafetação da REN/Parques de Gás, designadamente do aconselhamento efetuado 

pela Doutora Fernanda Paula Oliveira, de ser efetuada uma correção à carta da REN, devendo para 

isso estarem licenciadas as atividades, e da informação da Técnica Superior de Urbanismo, 

Alexandra Tormenta, relativamente à não existência de condições de envolvimento no processo, 

para já. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

16) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 511/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos edis da Coligação 

Democrática Unitária, dois votos contra, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, e 

duas abstenções, dos vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta, apresentada pelo 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 prestada pelos serviços do Município, informação 32/2016 da 

DDAF, 

Proponho que a Câmara Municipal: 

1 – Aceite as seguintes conclusões do parecer da Comissão de Pescadores e Operadores 

Marítimo-turísticos: 

1.1 Data da antiguidade da atividade na Reserva Natural das Berlengas: Filipe Jorge Juiz 

Cardoso ano 2004; Rui Manuel da Fonseca Filipe ano 2005; Nuno Miguel Dionísio Gaspar 

Carneiro ano 2009; Hernâni Silva Vicente ano 2011; João Miguel Peres dos Santos ano 2011; 

Pedro Jorge Silva Nunes ano 2011; Vítor Manuel Cordeiro Ximenes ano 2011; Capture Totale, 

Lda. ano 2012; Fábio Manuel Soares da Glória ano 2012; Alberto Remígio Leandro ano 2013; 

Marco da Fonseca Marques ano 2013; António Augusto Nunes Brás ano 2014; Nuno Alexandre 

Nunes Dias Rocha ano 2014; Válter Jaime de Castro Manam ano 2014 e Rogério Paulo Sousinha 

Leitão ano 2015. 

1.2 Exclusão dos candidatos Eduardo Oliveira Luís; Emanuel Ferreira Henriques e Floriano José 

Pereira da Silva, com fundamento na alínea c) do artigo 16.º do RACDAPIB, do procedimento de 

atribuição dos abrigos, para o ano de 2016, por não desenvolverem a sua atividade de pesca na 

Reserva Natural das Berlengas. 

2 - Aprove a 2.ª lista preliminar de atribuição dos Abrigos, bem como o relatório que a 
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acompanha, do procedimento de atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” 

sitas na Ilha da Berlenga para o ano 2016, nos termos e para efeitos do n.º 3 do artigo 23.º do 

Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da 

Berlenga”.» Os senhores Vereadores do Partido Socialista apresentarão uma declaração de voto. 

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

(Doc.261 NIPG 5148/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

17) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua Alexandre 

Herculano e Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche – Américo Pereira Vitorino: ---------------------  
Deliberação n.º 512/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 5 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), propõe-se à Câmara Municipal apreciação para certificar em conformidade com o 

auto de vistoria.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação deste assunto. (Doc.262 NIPG 5606/16) -------------------------------------------  

 

18) Sinalização rodoviária no acesso à Praia de São Bernardino – Departamento de Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 513/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 7 de abril 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, 24.º, 34.º, 46.º, 60.º, 61.º, 

62.º e 64.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, no acesso à praia de S. Bernardino. 

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

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.263 NIPG 5542/16) -----------------------------------------  

 

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

na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche – Américo Pereira Vitorino: ---------------------------------  
Deliberação n.º 514/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 7 de abril 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 reserva de lugar de estacionamento, de acordo com os artigos 24.º, 46.º e 

60.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 D. Luís de Ataíde n.º 57 a 63.º - Peniche. 

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

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.264 NIPG 5537/16) -----------------------------------------  

 

20) Sinalização rodoviária na estrada nacional 114, em Atouguia da Baleia – CTT - Posto de 

Correios de Atouguia da Baleia: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 515/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 7 de abril 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, 
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anexa-se proposta de sinalização vertical, 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, na Estrada Nacional 114 – Posto de correios de Atouguia da Baleia. 

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

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.265 NIPG 2566/16) -----------------------------------------  

 

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

– Amador, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 516/2016: A proposta relativa ao sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos 

do loteamento sito em Furninha, Peniche, foi retirada da ordem do dia. Deliberado solicitar aos 

serviços para estarem presentes na próxima reunião de câmara. (NIPG 5544/16) --------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

22) Instalação de painel publicitário junto ao IP6 (lado nascente, entre a saída da Serra d’El-

Rei e Atouguia da Baleia) – A Coutada, Sociedade de Empreendimentos Turísticos, L.da: -------  
Deliberação n.º 517/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 de abril 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 A Coutada, Soc. de Empreendimentos Turísticos, L.da, por 

requerimento, datado de  02 de dezembro de 2016, para colocação de 1 outdoor junto ao IP6 ( no 

lado nascente, entre a saída de Serra d’El-Rei e Atouguia da Baleia) e considerando a informação 

da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 04 de abril de 2016, e 

o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística datado de 29 de março de 2016, 

proponho que se manifeste a intensão de indeferimento, considerando o incumprimento das 

disposições contidas no artigo 75.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço 

Público do Município de Peniche, e que se proceda  à audiência prévia dos interessados, nos 

termos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo.» (Doc.266 NIPG 18162/15) -  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

23) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua de Cabinda, em 

Peniche, e definição do valor da renda – Natália da Anunciação Teodoro Torcato Reis: --------  
Deliberação n.º 518/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 7 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 do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, 

propõe-se à Câmara Municipal a proposta de alteração de titularidade e definição do valor da 

renda em regime de arrendamento apoiado em virtude do falecimento do titular, nos termos do 

disposto na alínea g) do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2003, de 12 de setembro.» (Doc.267 

NIPG 5551/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Atribuição de fogo, sito na Rua Fonte da Nora, em Peniche – Filipe Manuel Perceito 

Raimundo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 519/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 5 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 do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, 

propõe-se à Câmara Municipal a atribuição do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, 
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7.º Andar-Letra A, nos termos disposto na alínea g) do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2003, 

de 12 de setembro.» (Doc.268 NIPG 5522/16) -------------------------------------------------------------    

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

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

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

março de 2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 520/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos 

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

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

 

26) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de 2016 – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 521/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos 

trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de 2016. --------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

27) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2016 – Pelouro dos 

Espaços Verdes: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 522/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 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.º 6, do Departamento de Energia e Ambiente, em anexo, proponho 

que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o procedimento para extração de 

resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2016.» (Doc.269 NIPG 5550/16) --------  

 

28) Aumento da quota mensal do condomínio do prédio sito na Rua dos Covos, bloco 5, em 

Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 523/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 6 de abril de 2016, para autorizar o aumento do valor da quota mensal do condomínio 

do prédio sito na Rua dos Covos, bloco 5, em Peniche, de 45,00 euros para 58,77 euros, a partir 

do mês de maio. (NIPG 3946/16) -----------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

29) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de massas betuminosas – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 524/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 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 Departamento Administrativo e Financeiro – Secção de Património 

e Aprovisionamento, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências 

estabelecidas nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro: 

1) Aprove a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, para aquisição de massas betuminosas, para o ano de 2016, ao abrigo 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 11.04.2016 * Livro 107 * Fl.264 

e nos termos do acordo quadro n.º 1/2015 CC-OESTE, celebrado em 19 de fevereiro de 2015, 

entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e diversas empresas. 

2) Proceda à abertura do procedimento previsto no artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), com preço base de 284 600,00 euros, a que acresce o IVA. 

3) Aprove as peças de procedimento apresentadas, em anexo, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º 

do CCP. 

4) Designe para membros do júri do procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, os 

senhores Jorge Alberto Bombas Amador, que presidirá, engenheiro Francisco Silva, que 

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e engenheira Filipa Dias Clara, como 

membros efetivos, e as senhoras engenheira Tânia Silva e Salomé Vala, como membros suplentes. 

5) Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º 

do CCP: a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; b) Propor 

retificações às peças do procedimento; c) Analisar e propor respostas a listas de erros e 

omissões.» (Doc.270 NIPG 5645/16) ------------------------------------------------------------------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 

30) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da 

Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 525/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Na sequência da deliberação n.º 396/2016, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 16 

de março de 2016, e considerando a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, 

datada de 08 de abril de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

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

delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de contratar o empréstimo 

junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas condições por esta apresentadas, por ser a proposta com 

o preço mais baixo (spread).» (Doc.271 NIPG 5645/16) -------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

31) Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2016 – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 526/2016: A proposta de Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao 

Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o 

ano de 2016, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 5612/16) ----------------------------------------------  

 

32) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de 

Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças:  
Deliberação n.º 527/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 7 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 da DDAF, 20/2016, de 7 de abril 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 8), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» 
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(Doc.272 NIPG 5604/16 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

33) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à gerência de 2015 

– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 528/2016: Os documentos de prestação de contas do Município de Peniche, 

relativos à gerência de 2015, foram retirados da ordem do dia. ------------------------------------------  

 

34) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

relativos à gerência de 2015 – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: -----------------  
Deliberação n.º 529/2016: Os documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, relativos à gerência de 2015, foram retirados da ordem do dia. (NIPG 

5609/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

35) Candidatura da obra de remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de 

Peniche ao POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 530/2016: Deliberado autorizar o senhor Presidente do Conselho de 

Administração a proceder à assinatura do Termo de Aceitação, relativo à candidatura da obra de 

remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Peniche ao POSEUR - Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e remetê-lo. (Doc.273 NIPG 

5610/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

36) Licenciamento de manifestação desportiva ao ar livre, denominada 1.ª Maratona BTT 

Cidade Peniche - Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche: -------------------  
Deliberação n.º 531/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 de abril 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 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche, por 

requerimento, registado nestes serviços a 7 de abril de 2016, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 7 de abril de 2016, 

proponho que se autorize a emissão de um Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza 

Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas 

do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março para a realização da 

“1.ª Maratona BTT Cidade Peniche”, em Peniche, no dia 12 de junho de 2016. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 

de Peniche do pagamento de taxas pelo licenciamento da “1.ª Maratona BTT Cidade Peniche, em 

Peniche, no dia 12 de junho de 2016.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente 

na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.274 NIPG 5512/16)---------------------  

 

37) Averbamento de novo veículo em licença de táxi – Táxis Farol, Unipessoal, L.da: -----------  
Deliberação n.º 532/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 8 de abril 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 Táxis Farol, Unipessoal, L.da, por requerimento, datado de 

07 de março de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 04.04.2016, proponho que se autorize o averbamento na Licença 

de Táxi n.º 15.º, do novo veículo de marca Toyota, modelo Avensis, matrícula 58-QX-13, nos 

termos do Art.º 6 do Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis 

Ligeiros de Passageiros do Município de Peniche.» O senhor Vereador Ângelo Marques não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.275 NIPG 3582/16) -  

 

38) Licenciamento de passeio de cicloturismo – Freguesia da Serra d’El-Rei: --------------------  
Deliberação n.º 533/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 de abril 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 Freguesia de Serra D’El-Rei, por requerimento, registado nestes 

serviços a 4 de abril de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio 

aos Órgãos Municipais, datada de 5 de abril de 2016, proponho que se autorize a emissão de um 

Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 

45.º do Regulamento das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-

A/2005, de 24 de março para a realização de Passeio de Cicloturismo, em Peniche, no dia 25 de 

abril de 2016.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante 

a apreciação deste assunto. (Doc.276 NIPG 5295/16) -----------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

39) Abertura de procedimento para Apoio ao Investimento, no âmbito do Apoio Municipal às 

Associações Locais – ano de 2016 – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------  
Deliberação n.º 534/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 de abril de 2014, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando que: 

O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA) prevê que, de acordo com o n.º 1 

e n.º 2 do artigo 7.º, as candidaturas ao Apoio ao Investimento decorram durante o mês de 

setembro e que os referidos apoios sejam atribuídos no ano civil seguinte, o que, neste ano zero 

de vigência do Regulamento significa que estes apoios apenas serão atribuídos em 2017; 

Esta realidade impossibilita as Associações de fazerem investimentos, nomeadamente obras e 

aquisição de equipamentos no presente ano; 

Nas Grandes Opções do Plano para 2016 está prevista uma verba para a atribuição de apoio 

financeiro para investimentos; 

Proponho, no uso da competência estabelecida na alínea o)e p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e por analogia ao procedimento previsto no RMAA para 

esta tipologia de apoio, a abertura de procedimento para Apoio financeiro ao investimento às 

Associações Locais, para o ano de 2016, nos seguintes termos: 

APOIO AO INVESTIMENTO 

Secção I 

Âmbito e Procedimento 

Artigo 1.º 

Âmbito 
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O apoio municipal ao investimento por parte das associações concretiza-se através das seguintes 

medidas: 

a) Apoio à realização de obras;  

b) Apoio à aquisição de equipamentos. 

Artigo 2.º 

Procedimento 

1. O acesso ao apoio financeiro municipal para investimento depende da apresentação prévia de 

candidaturas em formulário próprio, a entregar entre o dia 18 de abril e o dia 16 de maio no 

Pelouro do Associativismo.  

2. Os apoios referidos no número anterior serão atribuídos durante este ano civil. 

3. O pagamento do subsídio poderá ser efetuado de forma faseada. 

4. Durante a apreciação do processo de candidatura, o Município poderá solicitar outros 

elementos informativos à associação candidata e realizar visitas às instalações da mesma para 

recolha de informações consideradas relevantes.  

5. Sempre que for proposto mais do que uma candidatura no âmbito do apoio ao investimento, 

deve a associação estabelecer uma prioridade entre as mesmas.  

Secção II 

Apoio à Realização de Obras 

Artigo 3.º 

Medidas de apoio 

1. As medidas de apoio podem abranger a seguinte vertente: 

a) Apoio a obras de construção, conservação, ampliação e remodelação de instalações.  

2. O Apoio à realização de obras pode ser concretizado através de comparticipação, de apoio 

técnico e/ou de cedência de materiais de construção. 

3. Os apoios técnicos podem assumir as seguintes formas: 

a) Lançamento de procedimentos para empreitadas; 

b) Fiscalização técnica da obra; 

c) Coordenação de segurança; 

d) Apoio administrativo: autos de medição e folha de balanço. 

Subsecção II 

Obras de Construção, Conservação, Ampliação e Remodelação 

Artigo 4.º 

Âmbito 

Todas as obras de construção, conservação, ampliação e remodelação de instalações, não 

cofinanciadas pela Administração Central, podem ser objeto de candidatura para obtenção de 

apoio municipal. 

Artigo 5.º 

Documentos  

É condição necessária para a receção e análise da candidatura, a apresentação dos seguintes 

documentos e informações:  

a) Título de propriedade do prédio a intervencionar; 

b) Memória descritiva dos trabalhos a realizar;  

c) Planta de localização da obra (quando necessário);  

d) Orçamento dos custos da obra;  

e) Informação sobre o prazo de execução dos trabalhos;  

f) Projeto de arquitetura ou plantas, quando exigíveis;  

g) Licenciamento da obra, quando exigível;  

h) Indicação do regime de IVA aplicável.  

Artigo 6.º 
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Apreciação das candidaturas 

1. A apreciação e a priorização das candidaturas serão efetuadas tendo em conta a 

disponibilidade financeira do Município e as orientações estratégicas definidas para o 

desenvolvimento territorial, tendo por base os seguintes critérios:  

a) Para a fundamentação para a realização dos trabalhos, serão atribuídos 35 pontos;  

b) Em relação à relevância da obra para a comunidade, serão atribuídos 35 pontos; 

c) Em relação à ação associativa relevante na(s) localidade(s) onde a entidade desenvolve a 

sua atividade, serão atribuídos 20 pontos;  

d) Às candidaturas apresentadas em parceria por parte de duas ou mais entidades, serão 

atribuídos 10 pontos;  

2. No caso de empate serão privilegiadas as associações que menos beneficiaram de anteriores 

comparticipações para obras. 

Artigo 7.º 

Avaliação da Comparticipação 

1. O valor das comparticipações a conceder pelo Município poderá ser até 20% do valor 

executado da obra, num montante máximo de 15.000,00€ (quinze mil euros). 

2. Nos casos em que as entidades candidatas estejam abrangidas pelo Regime de Restituição de 

IVA no âmbito da legislação em vigor, o valor deste não será considerado para o cálculo da 

comparticipação municipal.  

3. Nos casos em que o terreno para a construção das instalações tenha sido cedido pelo 

Município, incluir-se-á o valor do mesmo, calculado para efeitos de cedência em direito de 

superfície, na determinação da comparticipação Municipal.  

4. Nos casos em que seja atribuído uma comparticipação municipal para apoio a obras de 

construção, conservação, ampliação e remodelação, incluir-se-á o valor do apoio técnico e 

dos materiais cedidos na determinação dessa comparticipação.  

5. O pagamento das comparticipações poderá estar sujeito à verificação prévia por parte do 

Município da obra realizada e será processado mediante a apresentação dos documentos de 

despesa, na percentagem e com o limite definidos na deliberação da Câmara Municipal que os 

tiver concedido.  

Secção III 

Apoio à Aquisição de Equipamentos 

Artigo 8.º 

Medidas de apoio 

O Município poderá comparticipar a aquisição de equipamento de apoio ao funcionamento das 

associações e à realização das suas atividades. 

Artigo 9.º 

Documentos  

1. A candidatura deverá incluir obrigatoriamente o orçamento para a aquisição do 

equipamento e a indicação do regime de IVA aplicável.  

2. Quando o valor do orçamento para aquisição do equipamento seja superior a 500,00€ 

(quinhentos euros), a associação terá de apresentar, pelo menos, três orçamentos. 

Artigo 10.º 

Apreciação das Candidaturas 

A apreciação e a priorização das candidaturas serão feitas tendo em conta a disponibilidade 

financeira do Município, tendo por base os seguintes critérios:  

a) Por número de praticantes ou destinatários, serão atribuídos 22 pontos;  

b) Por não possuir o tipo de equipamento a que se candidata, ou comprovar a manifesta 

insuficiência dos equipamentos disponíveis face às suas necessidades, serão atribuídos 22 

pontos; 
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c) Por participar num ou mais quadros de competição desportiva, atividade cultural ou 

serviços de caráter social no âmbito local, regional ou nacional, serão atribuídos 18 pontos; 

d) Por ação associativa ou social relevante, oferecendo variadas atividades desportivas, 

culturais ou sociais à população, serão atribuídos 12 pontos; 

e) Por relevância do equipamento para a comunidade, serão atribuídos 12 pontos; 

f) Por equipamento destinado a beneficiar, pelo menos, duas entidades serão atribuídos 7 

pontos. 

g) Por não ter beneficiado de apoio à aquisição de equipamentos nos dois últimos anos serão 

atribuídos 7 pontos. 

Artigo 11.º 

Avaliação da Comparticipação 

1. O valor das comparticipações a conceder pelo Município poderá ser até 50% sobre os valores 

de aquisição dos equipamentos, até ao limite de comparticipação financeira de 1.000,00€ (mil 

euros).  

2. Nos casos em que as entidades candidatas estejam abrangidas pelo Regime de Restituição de 

IVA no âmbito da legislação em vigor, o valor deste não será considerado para o cálculo da 

comparticipação municipal.» O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de 

sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.277 NIPG 5602/16)---------------------------------- 

 

OUTROS: 

 

40) Funcionamento do estabelecimento comercial denominado Bar Mais-Menos, sito na Rua 

António Cervantes, em Peniche: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 535/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação 

relativamente ao processo de funcionamento do estabelecimento comercial denominado Bar Mais-

Menos, sito na Rua António Cervantes, em Peniche. O senhor Vereador Ângelo Marques não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. ---------------------------------  

  

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 536/2015: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 16 de abril de 

2016, com início às onze horas, e dispensar a convocação escrita. --------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 537/2016: 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 cinquenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

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

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

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

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

 

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

23 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. --------------------------------------------------  

 

 


