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ATA N.º 24/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos vinte seis 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, Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas, 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: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Atividades de comércio não sedentário: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Exercício das atividades de venda ambulante e prestação de serviços de 

restauração e bebidas não sedentária no concelho de Peniche; -------------------------------------------  

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

 ------------------- 2) POC ACE - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel; 

 ------------------- 3) Casa pronta - Direito de preferência Rua da Alegria, n.º 3 e 5, em Peniche – 

Amélia Conceição Lima Petinga; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Ponta do Trovão - Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; ---------------  

 ------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para instalação de parque de 

campismo c/construção de restaurante, supermercado e infraestruturas inerentes - "Amassada" e 

"Vigária", em Atouguia Da Baleia – Siestacasa, S.A.; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento, na 

Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Construções Pedras Muitas, L.da;----------- ----------------  

 ------------------- 7)Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, na Estada 

Nacional 247, n.º 84, no Casal do Foz – Licínio José Índio Ferreira; -----------------------------------  

 ------------------- 8) Proposta de reabilitação do canil municipal de Peniche e criação de zona 

exterior para os animais – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;------- ----------------------  

 ------------------- 9) Autorização de utilização – Construção de rampa ou passeio, na Rua Frei João 

Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho; ------------------------------------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, para o prédio 

sito na Rua Dom Carlos, em Ferrel – Florival Marques Lourenço;--------------------------------------  

 ------------------- 11) Pedido de licenciamento para alteração de construção existente para garagem 

e arrumos, para o prédio sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Ferrel – João Miguel Soares 

Jorge;------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------- 12) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício destinado a 

comércio, serviços e alojamento local, para o prédio sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal 

– Escola de Surf do Baleal, L.da; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de alterações em edifício de 

habitação e comércio, que consistem na alteração dos vãos da fachada, criação de pérgula no 

alpendre e alteração de cobertura, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 54, na Ilha do Baleal 

– Nuno João Martins Filipe;----------------- ------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, para o prédio sito em Porto de Areia Norte, Largo de Macau, Lote 9, em Peniche – Pedro 

José Rafael Quaresma; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 15) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

para o prédio sito na Rua da Alegria, n.º 6, na Serra d’El-Rei – Joaquim Luís Faria Ribeiro; ------  

 ------------------- 16) Pedido de licenciamento para legalização de ampliações em edifício de 

habitação, para o prédio sito na Avenida do Mar, n.º 184, nos Casais do Baleal – António Soares 

Nunes;------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Pedido de viabilidade sobre a viabilidade para instalação de escola de 

mergulho e alojamento local, sito na Rua Dr. Ernesto Moreira, Lote 11, em Peniche – Justdive - 

Atividades Marítimas, L.da; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Pedido de licenciamento para alterações de fachada em edifício destinado a 

comércio, para o prédio sito na Praça Jacob Rodrigues Pereira, n.º 10, em Peniche – Henrique 

Bernardino Nunes;-------------------- --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Contestação ao parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, de 

22 de novembro de 2015, “Parecer técnico e regulamentar”, elaborado por um técnico de uma 

empresa de consultoria – Maria Odete G. Cecílio de Oliveira e Arnaldo de Oliveira Neto; ---------  

 ------------------- 20) Pedido de licenciamento para construção de telheiro, para o prédio sito na 

Rua São Bernardino de Sena, n.º 10, em São Bernardino – José António Gomes Cecílio; ----------  

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

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

Furninha, Peniche, promovido pela empresa Amador, L.da – Pelouro de Obras Municipais; -------  

 ------------------- 22) Reserva de lugares de estacionamento, na Rua de Nossa Senhora do Rosário, 

em Bufarda – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Sinalização de trânsito no entroncamento da EM 603 (Serra d’El-Rei/Casais 

de Mestre Mendo) com o CM 1407 (Praia d’El-Rei) – Pelouro do Trânsito;------------- -------------  

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

 ------------------- 24) Audição de representantes da Associação Brigada das Amigas; ----------------  

 -------------------- 25) Campanha Pirilampo Mágico 2016, promovida pela Cercipeniche - 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL – Pelouro do 

Associativismo; --------------------- ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 26) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de eletricidade 

em média tensão e baixa tensão especial – Pelouro das Finanças;--------------------- -----------------  

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de 

competências delegadas celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação 

às Freguesias;------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Substituição e inclusão de equipamentos na lista de equipamentos afetos ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia da Serra d’El-Rei – 

Pelouro de Ligação às Freguesias;----------------- ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento celebrado 

com a Freguesia da Serra d’El-Rei - Pelouro de Ligação às Freguesias;---- ---------------------------  

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

 ------------------- 30) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o 

Município de São Pedro do Sul – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Utilização de instalações pela Salvoeste – Associação de Nadadores 

Salvadores do Litoral Oeste para a realização de cursos de formação de nadadores salvadores – 

Pelouro do Desporto; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Remoção de equipamento de Cândido José Coelho, declarado perdido a favor 

do Município – Pelouro do Parque de Campismo; ---------------------------------------------------------  
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 ------------------- 33) Remoção de equipamento de Maria José Pereira Aguiar, declarado perdido a 

favor do Município – Pelouro do Parque de Campismo; --------------------------------------------------  

 ------------------- 34) Remoção de equipamento de Artur Pinheiro Santos, declarado perdido a favor 

do Município – Pelouro do Parque de Campismo; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Remoção de equipamento de Francisco José Silva, declarado perdido a favor 

do Município – Pelouro do Parque de Campismo; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Remoção de equipamento de Carlos Alberto Rodrigues, declarado perdido a 

favor do Município – Pelouro do Parque de Campismo; --------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Remoção de equipamento de Ana Cristina Silva Amendoeira, declarado 

perdido a favor do Município – Pelouro do Parque de Campismo; --------------------------------------  

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

 ------------------- 38) Arrendamento de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste – Pelouro 

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

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

 ------------------- 39) Plano de Ação 2016 do Plano Gerontológico para o Concelho de Peniche – 

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

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

 ------------------- 40) Ocupação de espaço público com veículo/grua – Clirape - Clínica 

Radiológica de Peniche, L.da; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 41) Licenciamento de passeio e encontro de quadriciclos, com isenção de taxas – 

Casa do Benfica em Peniche;----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 42) Parecer sobre a passagem do 5.º Raid BTT – Barro/Lagoa de Óbidos/Barro, 

pelo concelho de Peniche – Município de Torres Vedras; ------------------------------------------------  

 ------------------- 43) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado 

Passeio Veículos Motorizados de Duas Rodas “As Ferrugentas”, com isenção de taxas – 

Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 44) Licenciamento de baile com música ao vivo, com isenção de taxas – Clube 

Recreativo Penichense; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 45) Apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, referente a colaboração em evento organizado pelo Município – Pelouro das Finanças; -  

 ------------------- 46) Atribuição de apoio à União Desportiva Cultural de São Bernardino, no 

âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização 

de prova do Campeonato de Pool Português – Pelouro do Associativismo; ---------------------------  

 ------------------- 47) Atribuição de apoio à Casa do Benfica em Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a celebração do seu 21.º 

aniversário – Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 48) Atribuição de apoio à Casa do Benfica em Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do I Encontro 

de Quadriciclos Ligeiros – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 49) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, 

no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a 

realização da 6.ª Caminhada Casaleira – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------  

 ------------------- 50) Atribuição de apoio à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 

Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para 

a realização da 1.ª Maratona de BTT da Cidade de Peniche – Pelouro do Associativismo; ---------  

 ------------------- 51) Atribuição de apoio à Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL, pelas obras de reabilitação do Centro de Dia/Convívio – Pelouro do Associativismo; -------  
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 ------------------- 52) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Sebastião de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para participação no Encontro Nacional do Apostolado do Mar – Pelouro do 

Associativismo;---------------------- ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 53) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Dina Isabel 

Navarro Cardoso e Dionísia Alexandra Navarro Cardoso – Pelouro da Educação; -------------------  

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

 ------------------- 54) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche. ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos dois a vinte da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves e a senhora Sandra Cristina Machado Matos, cidadã que se seguia na respetiva 

lista, comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala o cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Pedro Miguel Carvalho Maldonado 

Freitas, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado 

pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, 

datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e 

legitimidade do referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos 

termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 18/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

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

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Todos os membros da Câmara Municipal prescindiram do direito de uso da palavra no período de 

antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: -------------------------------------------------------------------------  
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ATIVIDADES DE COMÉRCIO NÃO SEDENTÁRIO: 

 

1) Exercício das atividades de venda ambulante e prestação de serviços de restauração e bebidas 

não sedentária no concelho de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 554/2016: Deliberado solicitar parecer jurídico sobre o exercício das atividades 

de venda ambulante e prestação de serviços de restauração e bebidas não sedentária no concelho 

de Peniche, antes da entrada em vigor do regulamento exigido pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 

16 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara fez o enquadramento do assunto, dizendo que o mesmo foi 

trazido a reunião de câmara, no sentido de se verificar em que medida é que, estando o regulamento 

em desenvolvimento e sabendo o tempo que estas questões demoram, será possível haver alguma 

solução transitória que permita a atribuição de alguns lugares. Passou a palavra à senhora Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro para que informasse relativamente ao respetivo 

enquadramento legal existente. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro informou que foi emitido, pelo Gabinete Jurídico, um parecer, que onde se tentou 

encontrar, de diversas formas, um enquadramento legal para a abertura deste procedimento 

excecional. Deu conta de toda a informação disponibilizada sobre a temática. O senhor vereador 

Filipe Sales disse entender o que se encontra plasmado no parecer, designadamente no que diz 

respeito ao facto do DL 10/2015, publicado a 16 de janeiro, que não admite qualquer norma 

transitória até à entrada em vigor do regulamento municipal. Tendo em conta o artigo 6.º do CPA 

e o artigo 13.º da Constituição da República, disse julgar que nunca esteve em causa, que a Câmara 

Municipal tivesse intenção de fazer um tratamento diferenciado, em função da ascendência, sexo, 

raça, língua, etc, de cada um. Após avaliar o parecer ficou com a ideia de que o que estava em 

causa, era o facto de se ter recusado, sempre, as pretensões apresentadas e, agora, abrir-se um 

procedimento excecional, só, para alguns. Disse estar em crer que o legislador não imaginava que 

se pudesse demorar tanto tempo para elaborar um regulamento. A senhora Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que o legislador, não só não imaginava, 

como determinou um prazo para a elaboração dos regulamentos. A senhora Vereadora Cristina 

Leitão questionou relativamente à legislação existente que prevê que, no caso da administração 

local ou central não cumprir, passar para o lado dos privados a possibilidade de o fazerem sem que 

sejam sancionados, ou seja, o Município tem obrigação de ter um regulamento, como não tem, é 

obrigado a garantir outra forma de solucionar o problema do particular. A senhora diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que o Município, nesta matéria é a 

Assembleia Municipal, não tendo a Câmara Municipal, com base no que está previsto no DL n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, competência e poder para determinar qualquer autorização neste âmbito. 

O senhor Vereador Ângelo Marques concordou que a questão da desigualdade não se verifica 

nesta situação, uma vez que, o objetivo é a aplicação de um regime transitório, acessível a todos 

aqueles que, a determinada altura, pediram para exercer a atividade em causa. Disse que a questão 

da igualdade estava salvaguardada, na medida em que a intenção era ter presente a listagem de 

todos os interessados. Considerou que estas matérias eram um pouco complicadas, bem como a 

forma de arranjar soluções para este problema. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou 

que, ainda, aguardavam contributos auxiliares para solucionar este problema. Partilhou a sua 

opinião relativamente à forma como o legislador interpretou a lei subjacente a esta situação. O 

senhor Presidente da Câmara disse que iria identificar uma consultoria jurídica que pudesse 

complementar esta apreciação. O senhor Vereador Filipe Sales solicitou que o assunto fizesse 

parte da ordem do dia, da reunião de câmara seguinte, sem prejuízo de ser solicitado esse 

aclaramento. O senhor Vereador Pedro Freitas reforçou a solicitação de aclaramento deste 

procedimento. O senhor Vice-Presidente da Câmara reiterou a ideia de que, se os contributos 
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aguardados chegassem entretanto, estariam em condições de, na reunião de câmara seguinte, 

tomarem decisões sobre este assunto. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-

Presidente da Câmara que o assunto fosse presente na reunião de câmara seguinte, acompanhado 

dos contributos que chegarem, até à data. O senhor Vereador Filipe Sales disse que não valia a 

pena escamotear o busílis da questão, identificando-o como a entrada do Mercado Municipal. ----       

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

2) POC ACE - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel: ------------------------------  
Deliberação n.º 555/2016: O senhor Presidente da Câmara fez o ponto de situação relativamente 

aos contributos que foram enviados à APA, dizendo estarem a tempo de enviar outros contributos. 

Disse que a Câmara Municipal revê-se naquilo que foram as considerações enviadas à APA. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse julgar ser interessante que o contributo apresentado pelo 

Partido Social Democrata fosse alvo de debate político. O senhor Vereador Ângelo Marques disse 

concordar com o teor dos contributos enviados à APA, uma vez que salvaguarda a Câmara 

Municipal permite que sejam feitas alterações posteriores. Sugeriu que lhes fosse dado algum 

tempo para acolhimento e apreciação dos contributos políticos do PSD e para que pudessem, 

eventualmente, também, disponibilizar alguns contributos. A senhora vereadora Cristina Leitão 

fez um breve enquadramento da proposta disponibilizada pelos Vereadores do PSD e apresentou 

os pontos onde poderiam ter uma opção política mais vincada e uma posição conjunta. O senhor 

Presidente da Câmara, face aos timings existentes e que são grande preocupação de todos, 

solicitou aos serviços da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que fosse efetuada uma 

apreciação ao contributo apresentado, identificando o que fosse necessário e interessante 

encaminhar à APA, do ponto de vista de orientação e de salvaguarda, ou seja, um trabalho de 

sistematização com posterior opção política. ---------------------------------------------------------------  

 

3) Casa pronta - Direito de preferência Rua da Alegria, n.º 3 e 5, em Peniche – Amélia 

Conceição Lima Petinga: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 556/2016: 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: ---------  

«Ratificar o despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente, datado de 11 de abril de 2016, no 

sentido de não exercer o direito de preferência sobre o imóvel sito na rua da alegria, n.º 3 e 5, em 

Peniche, propriedade de Amélia Conceição Lima Petinga.» (Doc.282 DPGU R320/16) -----------  

 

4) Ponta do Trovão - Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: --------------------------------  
Deliberação n.º 557/2016: 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 definitivamente o estudo de proteção do topo da arriba junto à ponta do trovão, sita na 

Av. Marginal Norte, em Peniche, devendo ser considerados os pareceres agora emitidos, pelo 

Gabinete de Arquitetura Paisagista em 18 de março de 2016, pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) em 7 de abril de 2016, pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) em 

11 de abril de 2016 e pelo Gabinete de Estudos e Projetos da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística em 20 de abril de 2016, conforme proposto na informação da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), em 20 de abril de 2016, devendo ser dado conhecimento à 

Autoridade Marítima e à Proteção Civil.» (Doc.283) -----------------------------------------------------  

 

5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para instalação de parque de campismo 

c/construção de restaurante, supermercado e infraestruturas inerentes - "Amassada" e 

"Vigária", em Atouguia Da Baleia – Siestacasa, S.A.: --------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 558/2016: 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 final desfavorável pelos motivos que fundamentaram a deliberação de 15 de 

fevereiro de 2016, nomeadamente por o empreendimento contrastar com a vocação do local e 

originar uma rotura formal e funcional com as caraterísticas do conjunto edificado envolvente e 

tendo em conta que, até à data, não foram apresentados novos elementos em resposta à audiência 

prévia e ao atendimento efetuado no dia 17 de março de 2015.» (Doc.284 DPGU R845/15) ------  

 

6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento, na Avenida do 

Mar, nos Casais do Baleal – Construções Pedras Muitas, L.da: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 559/2016: 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 Pedras Muitas, Lda., no dia 16 de fevereiro de 2016, referente à 

viabilidade de um loteamento a implantar num prédio rustico, sito na avenida do Mar, lugar de 

Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, nas condições constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 7 de abril de 2016, ficando o projeto a apresentar 

sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.285 DPGU 

R129/16) 

 

7) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, na Estada Nacional 247, 

n.º 84, no Casal do Foz – Licínio José Índio Ferreira: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 560/2016: 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 moradia unifamiliar, a implantar no prédio urbano sito na Estada Nacional 

247, n.º 84,no lugar de Casal do Foz, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de 

Licínio José Índio Ferreira, no dia 7 de março de 2016, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de abril de 2016. Os Projetos de 

especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 

20.º, do diploma acima referido.» (Doc.286 DPGU 41/16) ----------------------------------------------  

 

8) Proposta de reabilitação do canil municipal de Peniche e criação de zona exterior para os 

animais – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 561/2016: Aprovar o estudo prévio relativo à reabilitação do canil municipal de 

Peniche e criação de zona exterior para os animais. (Doc.287) ------------------------------------------  

O senhor Vereador Filipe Sales após ter efetuado a leitura da memória descritiva da proposta de 

reabilitação do canil municipal questionou o que havia motivado este estudo prévio. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu que o estudo vem na sequência da sugestão efetuada pelo PAN, 

aquando da sua visita ao centro de recolha de animais existente, nomeadamente, o contacto dos 

animais com a luz do dia, dizendo ter havido uma maior ambição, relativamente ao que 
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inicialmente estava previsto. Deu conta de ter sido dado conhecimento deste trabalho à Direção 

Geral de Veterinária, no dia em que se iniciou o processo de legalização do centro de recolha 

oficial. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse já ter dado conta das reuniões de trabalho que 

houveram sobre este projeto, onde participaram, para além da Arquiteta Gisela, a Veterinária 

Municipal, Ana Elisa, o Engenheiro Francisco Silva e o Engenheiro Nuno Cativo. O senhor 

Vereador Filipe Sales relembrou alguns momentos em que o assunto foi abordado, 

designadamente o momento da visita do Deputado do PAN, dizendo que a sua visita não trouxe 

nada de inovador relativamente à premente intervenção de que aquele canil carece, uma vez que o 

assunto, já havia sido abordado por todos. Disse que, tendo em conta o histórico que todos 

conhecem sobre este assunto, não lhe parece correto dizer que o despoletar do processo para a 

reabilitação do canil tenha sido no dia 29 de janeiro de 2016, por orientação do senhor Presidente 

da Câmara. A senhora Vereadora Cristina Leitão relembrou que quem falou sobre esta matéria, 

da qual não se falava há muito tempo, foram os Vereadores do Partido Social Democrata, aquando 

da discussão das Grandes Opções do Plano e do Orçamento e que, em consequência disso, 

solicitaram a presença da senhora Veterinária Municipal. Relembrou também, o desagrado que 

manifestou, quando soube da vinda do Deputado do PAN e da realização de uma reunião sem a 

presença dos Vereadores do PSD e principalmente por acharem que a proposta do Deputado do 

PAN havia sido inovadora, quando, na verdade, a ideia de se fazer a reabilitação daquela estrutura 

já havia sido apresentada. O senhor Presidente da Câmara assumiu a responsabilidade dos 

considerandos apresentados na memória descritiva e disse que a Câmara Municipal, se assim o 

entendesse, iria deliberar relativamente à estrutura. O senhor Vereador Filipe Sales esclareceu 

que, enquanto políticos, não lhes cabia solicitar que as memórias descritivas fossem alteradas, no 

entanto, disse parecer-lhe demasiado óbvia a falta de sensibilidade para com aquilo que tem sido 

a postura os Vereadores do PSD. Reiterou que o quem despoletou este processo não foi a senhora 

Veterinária Municipal, no dia 29 de janeiro de 2016, na sequência do e-mail remetido pelo senhor 

Presidente da Câmara. Não obstante parecer um preciosismo, este assunto tem o cunho partidário 

dos Vereadores do PSD. O senhor Vereador Ângelo Marques, na sequência das intervenções 

feitas anteriormente, quis registar que, na altura da discussão do protocolo com a APAP o senhor 

Vereador Jorge Gonçalves, também, falou sobre esta questão do canil municipal. O senhor 

Presidente da Câmara justificou a questão dos serviços. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

relembrou que, se há entidade autárquica que se deve orgulhar de ter tido uma atitude correta, 

interventiva, reivindicativa em torno da resolução do problema do canil municipal é o atual 

Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, uma vez que colocava, sempre, esta questão, quer 

nas Assembleias Municipais, quer nas reuniões de preparação das Grandes Opções do Plano e do 

Orçamento. Disse que a única coisa sobre a qual sempre se pronunciou, em sede de reuniões 

relativas a esta proposta, foi sobre a parte técnica para resolução do que existe atualmente, nunca 

sobre o conteúdo do que está escrito. O senhor Vereador Filipe Sales disse que ninguém estava a 

colocar em causa a senhora Arquiteta, nem aquilo que escreveu na memória descritiva e que não 

percebeu o que o senhor Vereador Ângelo Marques estava a colocar em causa ao querer registar a 

intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves sobre o assunto. O senhor Vereador Ângelo 

Marques esclareceu o sentido da sua intervenção, reiterando que o Partido Socialista, na pessoa 

do senhor Vereador Jorge Gonçalves, também, levantou a questão do canil municipal. O senhor 

Presidente da Câmara disse que o importante era a execução da proposta apresentada. -----------        

 

9) Autorização de utilização – Construção de rampa ou passeio, na Rua Frei João Santíssima 

Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 562/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a 

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

«Aprovar a proposta para a construção de um passeio nas duas frentes do edifício, elaborada 
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pela DPGU, ficando a cargo do requerente a sua execução, conforme dispõe o n.º 1, do artigo 

50.º do RMUE.» (Doc.288 DPGU R795/15) ----------------------------------------------------------------  

 

10) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, para o prédio sito na Rua 

Dom Carlos, em Ferrel – Florival Marques Lourenço: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 563/2016: 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 Marques Lourenço, em 30 de março de 2016, para construção de armazém 

agrícola, para o prédio sito na Rua Dom Carlos, em Ferrel, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do 

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

constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 

de abril de 2016.» (Doc.289 DPGU 54/16) -----------------------------------------------------------------  

 

11) Pedido de licenciamento para alteração de construção existente para garagem e arrumos, 

para o prédio sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Ferrel – João Miguel Soares Jorge: -  
Deliberação n.º 564/2016: 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 João Miguel Soares Jorge, em 11 de fevereiro de 2016, para alteração de construção 

existente para garagem e arrumos, para o prédio sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Ferrel, 

ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual 

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

Urbanística (DPGU), datado de 18 de abril de 2016.» (Doc.290 DPGU 22/16) ---------------------  

 

12) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício destinado a comércio, 

serviços e alojamento local, para o prédio sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Escola 

de Surf do Baleal, L.da: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 565/2016: 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Indeferir o pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício destinado a comércio, 

serviços e alojamento local, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, freguesia 

de Ferrel, apresentado por Escola de Surf do Baleal, Lda., no dia 17 de julho de 2015, ao abrigo 

do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação 

(RJUE), tendo em conta que a exposição apresentada por parte da requerente, em resposta à 

audiência prévia realizada, em nada altera os prossupostos, de facto e de direito, que 

fundamentaram a deliberação camarária de 1 de fevereiro de 2016. 

Motivo (s) do indeferimento: 

 A – Fundamentação de Facto: 

 - O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datados de 19 de janeiro de 2016 e de 19 de abril de 2016. 
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B – Fundamentação de direito: 

 - Nos termos do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação.» (Doc.291 DPGU 78/15) ---------------------------------------------------------------------------  

 

13) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de alterações em edifício de habitação e 

comércio, que consistem na alteração dos vãos da fachada, criação de pérgula no alpendre e 

alteração de cobertura, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 54, na Ilha do Baleal – 

Nuno João Martins Filipe: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 566/2016: 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 Nuno João Martins Filipe, em 14 de dezembro de 2015, sobre a viabilidade de 

alterações em edifício de habitação e comércio, que consistem na alteração dos vãos da fachada, 

criação de pérgula no alpendre e alteração de cobertura, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, 

n.º 54, na Ilha do Baleal, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 20 de abril de 2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao 

regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.292 DPGU R994/15) -------  

 

14) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para 

o prédio sito em Porto de Areia Norte, Largo de Macau, Lote 9, em Peniche – Pedro José Rafael 

Quaresma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 567/2016: 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 moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito em Porto de Areia 

Norte – Largo de Macau – Lote 9, em Peniche, apresentado em nome de Pedro José Rafael 

Quaresma, no dia 22 de fevereiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 20 de abril de 2016.» (Doc.293 DPGU 27/16) ----------  

 

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

sito na Rua da Alegria, n.º 6, na Serra d’El-Rei – Joaquim Luís Faria Ribeiro: -------------------  
Deliberação n.º 568/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

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

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

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

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

para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Alegria, n.º 6, 

em Serra D’el Rei, apresentado em nome de Joaquim Luís Faria Ribeiro, no dia 19 de fevereiro 

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

datado de 20 de abril de 2016.» (Doc.294 DPGU 25/16) ------------------------------------------------  

 

16) Pedido de licenciamento para legalização de ampliações em edifício de habitação, para o 
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prédio sito na Avenida do Mar, n.º 184, nos Casais do Baleal – António Soares Nunes: ---------  
Deliberação n.º 569/2016: 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 António Soares Nunes, em 11 de novembro de 2015, para legalização de ampliações em 

edifício de habitação, para o prédio sito na Avenida do Mar, n.º 184, em Casais do Baleal, 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 Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), o qual é vinculativo, conforme descrito no parecer da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 20 de abril de 2016.» (Doc.295 DPGU 130/15) --------  

 

17) Pedido de viabilidade sobre a viabilidade para instalação de escola de mergulho e 

alojamento local, sito na Rua Dr. Ernesto Moreira, Lote 11, em Peniche – Justdive - Atividades 

Marítimas, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 570/2016: 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: ---------  

«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 JustDive – Atividades Marítimas, Lda., em 19 de abril de 2016, sobre a viabilidade 

para Instalação de Escola de Mergulho e Alojamento Local, sito na Rua Dr. Ernesto Moreira – 

Lote 11, em Peniche, nas condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 21 de abril de 2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao 

regime de comunicação prévia, nos termos do RJUE.» (Doc.296 DPGU R358/16) -----------------  

 

18) Pedido de licenciamento para alterações de fachada em edifício destinado a comércio, para 

o prédio sito na Praça Jacob Rodrigues Pereira, n.º 10, em Peniche – Henrique Bernardino 

Nunes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 571/2016: 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 de fachada em edifício destinado a comércio, para o prédio sito na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, n.º 10, em Peniche, apresentado em nome de Henrique Bernardino Nunes, no 

dia 8 de janeiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 21 de abril de 2016.» Os senhores Vereadores Cristina Leitão e 

Filipe Sales não estiveram presentes na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.297 DPGU 

3/16) 

 

19) Contestação ao parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, de 22 de 

novembro de 2015, “Parecer técnico e regulamentar”, elaborado por um técnico de uma 

empresa de consultoria – Maria Odete G. Cecílio de Oliveira e Arnaldo de Oliveira Neto: ------  
Deliberação n.º 572/2016: 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: ---------  

«Não considerar o parecer técnico regulamentar apresentado pela empresa de consultoria 
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“Raizvirtual, Consultoria e Construções, Lda”, em 29 de janeiro de 2016, tendo em consideração 

os pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 

de março de 2016, bem como o parecer jurídico emitido pela doutora Fernanda Paula Oliveira, 

datado de 21 de março de 2016, conforme proposto na informação do senhor Chefe da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 14 de abril de 2016.» (Doc.298 NIPG 13794/15)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Pedido de licenciamento para construção de telheiro, para o prédio sito na Rua São 

Bernardino de Sena, n.º 10, em São Bernardino – José António Gomes Cecílio: ------------------  
Deliberação n.º 573/2016: 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: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Manter a decisão já proferida em reunião de câmara de 21 de dezembro de 2015, no sentido de 

ser indeferido o pedido de licenciamento para construção de telheiro, para o prédio sito na Rua 

São Bernardino de Sena, n.º 10, em São Bernardino, apresentado em nome de José António Gomes 

Cecílio, em 30 de outubro de 2016, conforme proposto no parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 19 de abril de 2016.» (Doc.299 DPGU 125/15) ----------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

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

promovido pela empresa Amador, L.da – Pelouro de Obras Municipais: -----------------------------  
Deliberação n.º 574/2016: 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) --------------------   

 

22) Reserva de lugares de estacionamento, na Rua de Nossa Senhora do Rosário, em Bufarda 

– Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 575/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 15 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 34.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 Nossa Senhora do Rosário - Bufarda. 

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

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.300 NIPG 1312/16) -----------------------------------------  

 

23) Sinalização de trânsito no entroncamento da EM 603 (Serra d’El-Rei/Casais de Mestre 

Mendo) com o CM 1407 (Praia d’El-Rei) – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------  
Deliberação n.º 576/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 15 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, 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, no entroncamento da Estrada Municipal 603 com o Caminho 

Municipal 1407. 
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Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a 

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.301 NIPG 6067/16) -----------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

24) Audição de representantes da Associação Brigada das Amigas: ---------------------------------  
Deliberação n.º 577/2016: O senhor Presidente da Câmara agradeceu a presença da Associação 

Brigada das Amigas e fez um enquadramento relativamente ao objetivo da presença desta 

Associação, designadamente, dos domínios que, em termos de colaboração, podem vir a ser 

desenvolvidos. Um dos membros da Associação fez uma breve apresentação sobre a história, 

composição e trabalhos desenvolvidos, pela Associação. Manifestaram disponibilidade para que 

em conjunto com a Câmara Municipal, se solucionasse a situação dos animais. O senhor 

Presidente da Câmara deu conta do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no sentido de 

melhorar as condições existentes, designadamente, com a criação de um espaço exterior, para que, 

os animais possam estar fora das boxes, concretizando-se, desta forma, um dos objetivos, que é a 

Câmara Municipal ter um serviço de recolha oficial, que satisfaz e cumpre um dos requisitos. Disse 

que têm vindo a ser trabalhadas as bases para um protocolo de colaboração, a celebrar entre o 

Município e a APAP, para concretização do apoio à construção e funcionamento do centro de 

abrigo de animais da APAP e da implantação de mais boxes, para a Câmara Municipal poder 

exercer as suas competências, no que respeita à recolha de animais. Deu conta de que esta situação 

está a ser alvo de apreciação, por parte da Direção Geral de Veterinária e Alimentação (DGVA). 

Informou o ponto de situação em que se encontra a questão das esterilizações e registou a 

disponibilidade para o trabalho voluntário, que deve ser acolhido o contexto das condições que 

vierem a ser criadas. Disse julgar que o caminho, atualmente trilhado, virá ao encontro do interesse 

de todos. Solicitou que a Associação apresentasse uma proposta base de protocolo, para que possa 

ser trabalhada internamente e com o envolvimento da DGVA, por forma a ser imediatamente 

validada, tal como sucedeu com a APAP. Apelou à tranquilidade no quadro das relações entre as 

várias entidades. O senhor Vereador Ângelo Marques reconheceu o trabalho meritório que é 

desenvolvido pela Associação. Tendo em conta as preocupações que os Vereadores têm 

manifestado nas várias reuniões de câmara, relativamente a este assunto, disse ser do seu agrado, 

o facto da Câmara Municipal assumir o compromisso de minimizar os problemas existentes, com 

a criação de um espaço exterior para os animais, até haver um serviço de recolha oficial. Referiu 

que não estava totalmente satisfeito por se tratar de uma situação de caracter urgente, e que só 

ficará completamente satisfeito quando a situação estiver resolvida na totalidade. Disse, também, 

ser uma boa notícia a disponibilidade, por parte da Câmara Municipal, em poder contratar uma 

empresa de outsourcing para proceder à esterilização dos animais até que possam ser efetuadas no 

Canil Municipal. Relativamente ao voluntariado, disse que tem de haver uma aceitação do serviço 

de voluntariado e que a Câmara Municipal, nomeadamente o serviço de Veterinária, tem obrigação 

de o acolher. Fez votos para que o trabalho efetuado pela APAP, Associação Brigada das Amigas 

e Veterinária Municipal, seja um trabalho de complementaridade em prol dos animais. O senhor 

Vereador Pedro Freitas disse estar completamente de acordo com a intervenção do senhor 

Vereador Ângelo Marques e reconheceu a disponibilidade apresentada pela Associação Brigada 

das Amigas. Referiu a especificidade da situação do Canil Municipal. Fez um breve resumo 

histórico da função dos canis municipais. Defendeu o voluntariado, dizendo que é, cada vez mais, 

necessário a todos os níveis da nossa sociedade e que sendo um serviço complementar não isenta 

a necessidade de um canil municipal. O senhor Vereador Filipe Sales agradeceu a presença e 

disponibilidade dos membros da Associação. Disse poder-se encarar a reunião de uma forma 

descontraída e objetiva, ou seja, tinham que sair da reunião com uma resolução em relação ao 

diferendo que existiu, entre os serviços da Câmara Municipal e a Associação Brigada das Amigas. 
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Referiu a facilidade com que as Pessoas de Peniche se envolvem em determinadas causas, que não 

reconhece noutros locais, dando como um bom exemplo disso, a causa animal. Disse ser 

importante pacificar o ambiente e reconheceu a postura, por parte dos membros da Associação, 

uma vez que as posições públicas que tomaram foram sempre em sequência de uma ação que já 

existia, manifestando a sua solidariedade para com a Associação. Referiu que, aquando das 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento, solicitaram que estivesse inscrito um ponto que 

contemplasse uma verba para a concretização do abrigo que a APAP tem, num terreno cedido pela 

Câmara Municipal, há mais de dez anos, dando conta de que esta questão está a ser trabalhada. 

Disse também estar a ser trabalhada a questão da disponibilidade e interesse de colaboração da 

APAP no funcionamento, pressuposto pela concretização do abrigo, através de protocolo. Disse 

ser uma pretensão de todos, ter um canil que dignifique os animais, independentemente da 

sensibilidade de cada um. Manifestou preocupação, pelo facto de não se estar a conseguir, no 

Município de Peniche, cumprir algumas das obrigações legais referidas na circular n.º 70 da 

Direção de Serviços de Saúde e Proteção Animal. Considerou estarem todos imbuídos do mesmo 

espirito em relação a esta temática, dizendo que era importante passar-se à solução. Manifestou a 

sua insatisfação relativamente à questão das esterilizações, na medida em que, não têm que ser as 

Associações a substituírem-se ao Município, na obrigação de controlar as comunidades e referiu a 

situação reportada, por diversas vezes, pela senhora Vereadora Cristina Leitão, relativamente aos 

cães errantes, nos Casais do Júlio, alertando que, se não forem tomadas as devidas precauções, os 

animais reproduzir-se-ão aumentando o número de animais errantes. Referiu, uma vez mais, a 

questão da disponibilidade demonstrada pela Câmara Municipal, em custear, com recurso a 

empresas externas, as esterilizações, até que possam ser os serviços veterinários do Município a 

fazê-lo. Considerou importante a sugestão efetuada pelo senhor Presidente da Câmara, 

relativamente ao envio, por parte da Associação, de uma proposta de protocolo, tendo em conta a 

disponibilidade que esta, já, manifestou em colaborar com a Câmara Municipal. Referiu a circular 

n.º 14, de 2 de junho de 2015, dizendo que existem competências que são exclusivas da Câmara 

Municipal, tendo esta que assumir essas responsabilidades, todavia, a questão de voluntariado faz 

todo o sentido, nomeadamente, no estabelecimento de parcerias de colaboração. Esclareceu que 

quando foi cedido o terreno à APAP, para a construção do abrigo, o panorama associativo, em 

Peniche, no que à proteção animal diz respeito, era completamente diferente do panorama atual, 

onde existem duas associações juridicamente constituídas que tem, no fundo, o mesmo objetivo, a 

proteção dos animais. Disse que gostaria de ver o contributo da Associação Brigada das Amigas 

no projeto do abrigo, a concretizar em terreno Municipal, onde é possível congregar a vontade de 

todos. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse esperar que se consiga congregar todas as 

vontades e se chegar a bom porto, quer com a concretização do abrigo da APAP, quer com uma 

solução para o centro de recolha da Câmara Municipal. Disse que, tendo em conta o conhecimento 

que tem da lei, poderá ser difícil a adaptação do abrigo existente para um centro de recolha, devido 

à sua dimensão. Disse perceber o desespero dos membros da Associação, porque partilha do 

mesmo, uma vez que deu conta da situação dos animais errantes dos Casais do Júlio e, ainda, não 

foram recolhidos. Disse acreditar que se vai encontrar uma solução para esta situação. A senhora 

Vereadora Clara Abrantes felicitou a Associação pela sua recém formação e por se terem juntado 

ao movimento de associativismo do Concelho e Peniche, tendo, desta forma, ido ao encontro 

daquilo que foi a elaboração da Carta Local do Associativismo. Manifestou o seu agrado 

relativamente à metodologia seguida pelo senhor Presidente da Câmara, para a resolução desta 

situação, com todos os constrangimentos associados, o que por vezes não é fácil, felicitando-o, 

também, por tudo isso. Referiu a questão do protocolo e da esterilização, dizendo esperar que daqui 

a pouco tempo já tenham sido dados alguns passos mais largos. O senhor Presidente da Câmara 

sugeriu que se focassem na relação entre a Câmara Municipal e a Associação Brigada das Amigas 

e no quadro dos contributos que a Associação enviará, para esta cooperação. O senhor Vice-
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Presidente da Câmara disse rever-se inteiramente no que foi dito pelo senhor Presidente da 

Câmara na sua intervenção inicial e que o facto de não terem todo o material necessário para 

concretização desta obra, não impede que o cronograma seja presente na reunião de câmara 

seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------             

 

25) Campanha Pirilampo Mágico 2016, promovida pela Cercipeniche - Cooperativa de Educação 

e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL – Pelouro do Associativismo: -----------------------  
Deliberação n.º 578/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da iniciativa designada por 

Campanha Pirilampo Mágico 2016, promovida pela Cercipeniche - Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL. (NIPG 5988/16) ------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

26) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em média 

tensão e baixa tensão especial – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 579/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 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 fornecimento de eletricidade em média tensão (MT) e baixa tensão 

especial (BTE), ao abrigo 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 170.000,00 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 Nuno Manuel Malheiros 

Cativo, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Josselène Nunes, como 

membros efetivos, e as senhoras Salomé Vala e Beatriz Mata, 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.302 NIPG 6434/16) ------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

27) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas 

celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro de Ligação às Freguesias: --------  
Deliberação n.º 580/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 21 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, 41/2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize, nos termos n.º 6 do artigo 5.º do Contrato de Execução de Competências 
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Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia, em 2 de maio de 2014, a substituição do trabalhador Afonso José Pereira Faustino 

pelo trabalhador Fernando José Silva Franco, com efeitos a partir de dia 30.04.2016., e aprovar 

a seguinte lista de pessoal a constar no Anexo I – versão 03 a que se refe ao artigo 5.º do Contrato 

de Execução de Competências Delegadas. 

 

Anexo I.03 

Nome 

Luís Alberto Veríssimo Ferreira 

José Luís Sousa Pereira 

David Alberto Bastos Florindo 

José Nascimento 

José Francisco 

Mário Manuel Henriques Franco 

José Fernando S. Henriques 

Fernando Rodrigues Henriques 

Fernando José Silva Franco 

(Doc.303 NIPG 4217/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Substituição e inclusão de equipamentos na lista de equipamentos afetos ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia da Serra d’El-Rei – Pelouro 

de Ligação às Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 581/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 21 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 39/2016 da DDAF, proponho que a Câmara Municipal, nos termos 

da alínea d) do artigo 7.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas autorize a 

alteração à lista de equipamentos afetos ao exercício das competências delegadas e aprove a 

seguinte lista de equipamentos, Anexo III – versão 01 a que se refe o artigo 7.º do Contrato de 

Execução de Competências Delegadas: 

 

Anexo III.01 

Nome Código Versão 

Retroescavadora 110 - New Holland – Matrícula 29-

NL-29 
S/EQ002 Anexo III 

Ecológica - Varredora 5021 S/EQ003 Anexo III 

Trator 85-93-UD 
S/EQ004 

Anexo 

III.01 

Reboque Gaucho - Matrícula L-198855 
S/EQ005 

Anexo 

III.01 

(Doc.304 NIPG 6047/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

29) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento celebrado com a 

Freguesia da Serra d’El-Rei - Pelouro de Ligação às Freguesias: ------------------------------------  
Deliberação n.º 582/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 21 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  
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«Considerando a informação da DDAF, 40/2016, de 20 de abril de 2016, que se anexa, proponho 

que a Câmara Municipal autorize o pagamento de 98,23€ à Freguesia da Serra D´El Rei, para 

comparticipar em 50% o pagamento das despesas com a manutenção de equipamentos afetos ao 

exercício das competências delegadas, realizada em 2016, nos termos da alínea a) do artigo 7.º 

do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de 

Peniche e a Junta de Freguesia da Serra D´El Rei, em 2 de maio de 2014.» (Doc.305 NIPG 

5045/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

30) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Município de São 

Pedro do Sul – Pelouro da Solidariedade Social: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 583/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 19 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do protocolo a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Município de São Pedro do Sul, que tem como objeto, 

nos termos da cláusula primeira, o estabelecimento de uma parceria entre as Termas de São Pedro 

do Sul e o Município de Peniche, que garante descontos em todas as Curas Termais a realizar 

naquelas termas, de 20% no período compreendido entre 1 de dezembro e 28 de fevereiro e de 

5% entre 1 de março e 30 de novembro, tendo como beneficiários os trabalhadores do Município.» 

(Doc.306 NIPG 6601/16) --------------------------------------------------------------------------------------    

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

31) Utilização de instalações pela Salvoeste – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral 

Oeste para a realização de cursos de formação de nadadores salvadores – Pelouro do Desporto: 
Deliberação n.º 584/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 21 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na aliena ee) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a utilização das Piscinas 

Municipais, pela Salvoeste – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Oeste, para a 

realização de cursos de formação de nadadores salvadores, entre os dias 26 de abril e 31 de maio 

de 2016, entre as 22h00 e as 24h00, aplicando-se o preço em vigor de 16,99€/hora/pista.» 

(Doc.307 NIPG 3688/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

32) Remoção de equipamento de Cândido José Coelho, declarado perdido a favor do Município 

– Pelouro do Parque de Campismo:-------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 585/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, datada de 15 de abril de 2016, que se anexa, relativo à admissão 1848 do Sr. Cândido 

José Coelho, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida no artigo 

46.º do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de Peniche, delibere remover o material 

abandonado, pelos serviços municipais, que lhe darão o destino considerado conveniente, e defina 

a instauração da competente ação executiva para ressarcimento do valor em dívida.» (Doc.308 
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NIPG 6076/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

33) Remoção de equipamento de Maria José Pereira Aguiar, declarado perdido a favor do 

Município – Pelouro do Parque de Campismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 586/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, datada de 14 de abril de 2016, que se anexa, relativo à admissão 19526 da Sr.ª Maria 

José Pereira Aguiar, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida no 

artigo 46.º do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de Peniche, delibere remover o 

material abandonado, pelos serviços municipais, que lhe darão o destino considerado 

conveniente, e defina a instauração da competente ação executiva para ressarcimento do valor 

em dívida.» (Doc.309 NIPG 2281/14) -----------------------------------------------------------------------  

 

34) Remoção de equipamento de Artur Pinheiro Santos, declarado perdido a favor do 

Município – Pelouro do Parque de Campismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 587/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, datada de 15 de abril de 2016, que se anexa, relativo à admissão 32955 do Sr. Artur 

Pinheiro Santos, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida no 

artigo 46.º do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de Peniche, delibere a utilização 

do material abandonado, pelos serviços do parque, que lhe darão o destino considerado 

conveniente, e defina a instauração da competente ação executiva para ressarcimento do valor 

em dívida.» (Doc.310 NIPG 18371/13) ----------------------------------------------------------------------  

 

 

35) Remoção de equipamento de Francisco José Silva, declarado perdido a favor do Município 

– Pelouro do Parque de Campismo:-------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 588/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, datada de 15 de abril de 2016, que se anexa, relativo à admissão 20400 do Sr. Francisco 

José Silva, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida no artigo 46.º 

do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de Peniche, delibere remover o material 

abandonado, pelos serviços municipais, que lhe darão o destino considerado conveniente, e defina 

a instauração da competente ação executiva para ressarcimento do valor em dívida.» (Doc.311 

NIPG 4060/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

36) Remoção de equipamento de Carlos Alberto Rodrigues, declarado perdido a favor do 

Município – Pelouro do Parque de Campismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 589/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, datada de 15 de abril de 2016, que se anexa, relativo à admissão 5544 do Sr. Carlos 
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alberto Rodrigues, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida no 

artigo 46.º do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de Peniche, delibere remover o 

material abandonado, pelos serviços municipais, que lhe darão o destino considerado 

conveniente, e defina a instauração da competente ação executiva para ressarcimento do valor 

em dívida.» (Doc.312 NIPG 18786/12) ----------------------------------------------------------------------  

 

37) Remoção de equipamento de Ana Cristina Silva Amendoeira, declarado perdido a favor do 

Município – Pelouro do Parque de Campismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 590/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 20 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 serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, datada de 09 de março de 2016, que se anexa, relativo à admissão 37107 da Sr.ª Ana 

Cristina Silva Amendoeira, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

estabelecida no artigo 46.º do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de Peniche, 

delibere remover o material abandonado, pelos serviços municipais, que lhe darão o destino 

considerado conveniente, e defina a instauração da competente ação executiva para 

ressarcimento do valor em dívida.» (Doc.313 NIPG 1288/15) ------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

38) Arrendamento de um edifício, sito junto à Praia do Molhe Leste – Pelouro das Finanças:  
Deliberação n.º 591/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 42/2016, 

do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 21 de abril de 2016, que aqui se dá por 

reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.314 NIPG 6324/16)    

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

39) Plano de Ação 2016 do Plano Gerontológico para o Concelho de Peniche – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 592/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o Plano de Ação para 

2016 do Plano Gerontológico do concelho de Peniche, aprovado em Assembleia Municipal 

realizada no dia 1 de julho de 2013. O Plano de Ação tem como objeto, as ações a desenvolver 

durante o corrente ano, e que integram o Plano Gerontológico, tendo sido construído com os 

contributos recolhidos do Grupo de Trabalho: “Pessoas Idosas, Envelhecimento e 

Intergeracionalidade”.» (Doc.315 NIPG 6435/16) --------------------------------------------------------     

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

40) Ocupação de espaço público com veículo/grua – Clirape - Clínica Radiológica de Peniche, 

L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 593/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 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 Clirape – Clínica Radiológica de Peniche, por requerimento, 
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datado de 18 de abril de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 20 de abril de 2016, proponho que seja ratificado o meu 

despacho, datado de 21 de abril de 2016, que autorizou a emissão de uma licença para ocupação 

da via pública, nos termos do Art.º 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 

Público, para estacionamento de um veículo/grua, frente ao referido estabelecimento, no próximo 

dia 23 de abril de 2016, entre as 15 e as 18,00 horas.» (Doc.316 NIPG 6217/16) -------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

41) Licenciamento de passeio e encontro de quadriciclos, com isenção de taxas – Casa do 

Benfica em Peniche: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 594/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 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 Casa do Benfica de Peniche, por requerimento, datado de 05 de 

abril de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 15 de abril de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado 

de 19 de abril de 2016, que autorizou a realização do passeio acima referido, nos termos do Art.º 

8.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março e a emissão de uma Licença para Ocupação do Espaço 

Público, no largo de S. Paulo, nos termos do Art.º 22.º do Regulamento de Publicidade e de 

ocupação do Espaço Público, para a realização do Encontro de Quadriciclos, em Peniche, no dia 

24 de abril 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 Casa do Benfica de Peniche do pagamento de 

taxas pelo licenciamento inerente ao Passeio/Encontro de Quadriciclos, em Peniche, no dia 24 de 

abril de 2016.» (Doc.317 NIPG 4896/16) -------------------------------------------------------------------  

 

42) Parecer sobre a passagem do 5.º Raid BTT – Barro/Lagoa de Óbidos/Barro, pelo concelho 

de Peniche – Município de Torres Vedras: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 595/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 15 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 pelo Município de Torres Vedras, por requerimento, datado de 31 de 

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

Municipais, datada de 14 de abril de 2016, proponho que se emita parecer favorável para a 

passagem do referido evento pela área deste concelho, no dia 22 de maio de 2016, nos termos do 

Art.º 8.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março.» (Doc.318 NIPG 5138/16) ---------------------------  

 

43) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado Passeio 

Veículos Motorizados de Duas Rodas “As Ferrugentas”, com isenção de taxas – Associação 

Cultural e Recreativa de Casais Brancos: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 596/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 15 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 Cultural Recreativa de Casais Brancos, por 

requerimento, registado nestes serviços a 6 de abril de 2016, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 12 de abril de 2016, 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 26.04.2016 * Livro 107 * Fl.318 

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 do 

Passeio de Veículos Motorizados de duas Rodas “As Ferrugentas”, no concelho de Peniche, no 

dia 1 de maio 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 Cultural Recreativa de Casais 

Brancos, do pagamento de taxas pelo licenciamento do Passeio de Veículos Motorizados de duas 

Rodas “As Ferrugentas”, no concelho de Peniche, no dia 1 de maio de 2016.» (Doc.319 NIPG 

5502/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

44) Licenciamento de baile com música ao vivo, com isenção de taxas – Clube Recreativo 

Penichense: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 597/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 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 pelo Clube Recreativo Penichense, por requerimento, datado de 18 de 

abril de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 21 de abril de 2016, proponho que se autorize a emissão de uma Licença 

de Recinto Improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 

de setembro, para a realização do baile, com música ao vivo, nas instalações da referida 

coletividade, no próximo dia 30 de abril do corrente ano, entre as 15 e as 20,00 horas. 

 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 referida Coletividade do pagamento de taxas pelo 

referido licenciamento.» (Doc.320 NIPG 6286/16) --------------------------------------------------------   

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

45) Apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 

referente a colaboração em evento organizado pelo Município – Pelouro das Finanças: --------  
Deliberação n.º 598/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 15 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 pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda à referida entidade um 

subsídio extraordinário, no valor de 192,00 euros, referente à colaboração no evento organizado 

pelo Município “Semana da Juventude”.» (Doc.321 NIPG 5315/16) ----------------------------------  

 

46) Atribuição de apoio à União Desportiva Cultural de São Bernardino, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização de prova 

do Campeonato de Pool Português – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------  
Deliberação n.º 599/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 14 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 candidatura da União Desportiva Cultural de São Bernardino solicitando apoio 

logístico e apoio financeiro, para a realização da Prova do Campeonato de Pool Português. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 
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Considerando que a atividade terá início no dia 15 de abril de 2016, e que por já não haver 

reunião da Câmara Municipal, antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista 

no n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, por meu 

despacho de 13 de abril de 2016, o apoio logístico à União Desportiva Cultural de São Bernardino 

para a realização da Prova do Campeonato de Pool Português, conforme previsto na alínea u) 

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

o ratifique. 

Proponho, ainda, que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea p) do n.º 1 

do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda à associação supracitada 

um apoio financeiro no valor de 617,50 € para a atividade referida.» (Doc.322 NIPG 3919/16) -  

 

47) Atribuição de apoio à Casa do Benfica em Peniche, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a celebração do seu 21.º aniversário 

– Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 600/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 14 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

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

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Casa do Benfica em 

Peniche o apoio logístico para a realização do 21.º Aniversário, submetida por esta associação 

para apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter 

excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.323 NIPG 5346/16) -------------------------------------------  

 

48) Atribuição de apoio à Casa do Benfica em Peniche, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do I Encontro de 

Quadriciclos Ligeiros – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 601/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 21 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 candidatura da Casa do Benfica do Concelho de Peniche solicitando apoio 

logístico para a realização do I Encontro de Quadriciclos Ligeiros. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que esta candidatura integrava a ordem do dia da reunião de Câmara do dia 18 de 

abril. 

Considerando que a atividade terá início no dia 24 de abril de 2016, e que, por já não haver 

reunião de Câmara Municipal antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista 

no n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, por meu 

despacho do dia 20 de abril de 2016, o apoio logístico à Casa do Benfica do Concelho de Peniche 

para a realização do I Encontro de Quadriciclos Ligeiros, conforme previsto na alínea u) do n.º 

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

ratifique.» (Doc.324 NIPG 5347/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

49) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, no âmbito de 

uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da 

6.ª Caminhada Casaleira – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 602/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 21 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 26.04.2016 * Livro 107 * Fl.320 

«Considerando a candidatura da Associação Desportiva e Recreativa Casal Moinho solicitando 

apoio logístico, para a realização da 6ª Caminhada Casaleira. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que esta candidatura integrava a ordem do dia da reunião de Câmara do dia 18 de 

abril. 

Considerando que a atividade terá início no dia 25 de abril de 2016, e que, por já não haver 

reunião de Câmara Municipal antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista 

no n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, por meu 

despacho do dia 20 de abril de 2016, o apoio logístico à Associação Desportiva e Recreativa 

Casal Moinho para a realização da 6ª Caminhada Casaleira, conforme previsto na alínea u) do 

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

ratifique.» (Doc.325 NIPG 5365/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

50) Atribuição de apoio à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche, no 

âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a 

realização da 1.ª Maratona de BTT da Cidade de Peniche – Pelouro do Associativismo: --------  
Deliberação n.º 603/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 14 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

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

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

Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche o apoio financeiro no valor de 652,50€ e o apoio 

logístico para a realização da 1ª Maratona de BTT da Cidade de Peniche, submetida por esta 

associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o 

carácter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.326 NIPG 5422/16) --------------------------------  

   

51) Atribuição de apoio à Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, pelas obras 

de reabilitação do Centro de Dia/Convívio – Pelouro do Associativismo: ----------------------------  
Deliberação n.º 604/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 14 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«A Acompanha, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL levou a cabo a reabilitação do imóvel 

conhecido pelo “edifício Traquinas”, sito na Rua Marquês de Pombal, nº 15, 2520 Peniche, a fim 

de ser utilizado para Centro de Dia/Convívio.  

O projeto de reabilitação, com o valor de 487.695,00 €, foi financiado na totalidade pelo 

PROMAR – Continente / Medida Desenvolvimento Sustentável das Zonas de Pesca, no entanto, 

devido a exigências decorrentes de decurso da obra houve um custo associado, não 

comparticipado, no valor de 24.548,16 €. 

Considerando que a Câmara Municipal a 18 de junho de 2013 deliberou: “manifestar o interesse 

municipal na reabilitação do edifício supramencionado e desenvolvimento do projeto apresentado 

e manifestar a disponibilidade do Município em comparticipar até 15% do montante do 

investimento no âmbito da candidatura ao Pro-Mar, junto do GAC Oeste”, 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, conceda à Acompanha o apoio financeiro no valor 

de 24.548,16 €, valor que representa 5% do investimento total.» (Doc.327 NIPG 5486/16) -------  

 

52) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 

Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, 
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para participação no Encontro Nacional do Apostolado do Mar – Pelouro do Associativismo: -  
Deliberação n.º 605/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 14 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

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

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda o apoio à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião para a participação no Encontro Nacional do 

Apostolado do Mar, submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-

se que está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.328 NIPG 

6498/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

53) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Dina Isabel Navarro Cardoso e 

Dionísia Alexandra Navarro Cardoso – Pelouro da Educação: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 606/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 19 de abril de 2016, que se anexa, 

e que no local de residência das requerentes não existe serviço de transporte coletivo, proponho, 

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

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, permita a utilização do circuito especial 

de transporte escolar, das alunas Dina Isabel Navarro Cardoso e Dionísia Alexandra Navarro 

Cardoso, residentes no Casal de Santa Bárbara.» (Doc.329 NIPG 6602/169) -----------------------  

 

54) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 607/2016: O processo relativo ao ruído dos sinos da igreja de São Pedro de 

Peniche foi retirado da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 608/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte horas e dez minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos 

termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 

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

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

13 de junho 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. --------------------------------------------------  

 


