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ATA N.º 25/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 2 DE MAIO DE 2016 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 2) Obras a realizar por administração direta, de 26 de abril a 17 de junho de 2016 

– Pelouro das Obras Municipais; -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 4) Pedido de viabilidade para reabilitação de edifício, para o prédio sito na Rua 

das Rendilheiras, em Peniche – Ana Virgínia Belo Delgado e Outro; ----------------------------------  

 ------------------- 5) Obras efetuadas sem licença no Lote 1, Bloco 3, do edifício sito na Rua do 

Viola, na Consolação – Óscar Daniel Correia Franco “Cabem Todos”; --------------------------------  

 ------------------- 6) Proposta de alteração ao plano de alinhamentos para a Rua Agasalho do Pardal, 

em Ferrel, aprovado em reunião camarária de 31 de janeiro de 2005 – Divisão de Planeamento e 

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

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de posto de abastecimento de 

combustíveis, para o prédio sito na Estrada Nacional 114, em Porto de Lobos – Distripeniche - 

Supermercados, L.da; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Recuo de armazém situado na Rua Conde de Ataíde, em Atouguia da Baleia – 

Henrique Sousa Santos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para legalização de ampliação de moradia, construção 

de muro divisório e abertura de vão de janela, para o prédio sito na Rua da Santa Cruz, n.º 17, em 

Peniche – Joaquim Carlos Godinho da Florência;-------------- -------------------------------------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de uma unidade industrial para 

fabrico de pastelaria e padaria, para o prédio sito na Rua dos Arneiros, no Casal de Santa Bárbara, 

em Atouguia da Baleia – Café Arcadas do Jardim, L.da;------------------- -------------------------------  

 ------------------- 11) Alteração ao tipo de ocupação do lote 4 do alvará de loteamento e de obras 

de urbanização n.º 7/91 – Larguia Engenharia, L.da; -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 13) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche – 

Pelouro de Mercados e Feiras; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da; 
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 ------------------- 15) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche; ------------------------------  

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

 ------------------- 16) Aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel;-- 

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

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

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

 ------------------- 18) Aquisição de serviço na área de Gestão de Eficiência Energética – 

Departamento Administrativo e Financeiro; ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 20) Circulação do Comboio Turístico – Pelouro do Turismo; -----------------------  

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

 ------------------- 21) IV Feira da Saúde – Pelouro da Saúde; ---------------------------------------------  

 ----------------- Ocupação do espaço público:----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Ocupação de espaço público, no Campo da República, em Peniche – 

Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem; -----------------------------------  

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

 ------------------- 23) Licenciamento das comemorações do 21.º aniversário, com isenção de taxas 

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

 ------------------- 24) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

do Amparo, e de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei, com isenção de taxas – Serrana - 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, no âmbito da Campanha 

de Solidariedade para apoio à Maria Inês, portadora de Trissomia 21 – Freguesia de Ferrel; -------  

 ------------------- 26) Licenciamento de manifestações desportivas, no âmbito da Campanha de 

Solidariedade para apoio à Maria Inês, portadora de Trissomia 21- Freguesia de Ferrel; ------------  

 ------------------- 27) Licenciamento para a realização de angariação de fundos, no âmbito da 

Campanha de Solidariedade para apoio à Maria Inês, portadora de Trissomia 21- Freguesia de 

Ferrel;--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Licenciamento de várias atividades, no âmbito da Semana Académica, com 

isenção de taxas – Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

do Instituto Politécnico de Leiria; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Licenciamento de arruada pelas ruas de Peniche, no âmbito do lançamento da 

Campanha Pirilampo Mágico – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados, CRL; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Parecer sobre a passagem pelo concelho de Peniche, do V BTT: Nascentes 

com História 2016 – Município de Óbidos; -----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Realização do evento Ocean Sports Fest 2016 – Pelouros da Juventude e 

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

 ------------------- 32) Composição dos órgãos sociais – União Recreativa Desportiva e Cultural do 

Paço.----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às doze horas e quarenta minutos, 

tendo saído quando decorria o período da ordem do dia, após apreciação e votação do ponto treze, 
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pelo que não participou na apreciação e votação dos pontos que se seguiram. A partir dessa hora, 

a reunião foi presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, que também a encerrou. ------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião a partir das onze horas e quinze 

minutos, tendo chegado após o período de audição do público. -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

do dia e o senhor Francisco Silva, Diretor do Departamento de Obras Municipais durante a 

apreciação e votação dos pontos um e dois da ordem do dia. --------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:

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

- Maria José Vidinha e família reclamaram do ruído proveniente dos sinos da Igreja de São 

Pedro, em Peniche e deram conta dos ofícios enviados à Conferência Episcopal Portuguesa, que 

sortiram algum efeito na redução do volume, todavia, por um prazo muito curto. O senhor 

Presidente da Câmara disse que não tinha conhecimento da questão da redução do volume, 

durante esse período e deu conta de que o assunto havia sido analisado, na última reunião de 

câmara, tendo em conta um parecer elaborado pelos Serviços Jurídicos do Município e de que foi 

elaborado um ofício, dando conhecimento da situação, à Paróquia. Disse ter sido deliberado 

mandatar o senhor Presidente da Câmara Municipal para reunir com a Paróquia, no sentido de se 

verificar em que medida esta questão pode ser solucionada tendo em conta os argumentos 

utilizados pelos munícipes. Referiu ser a única reclamação existente, relativamente a este assunto, 

o que não significa que o assunto não deva ser tratado. Disse ainda não ter reunido com o Padre 

Diogo, para tentar captar a sensibilidade existente sobre o assunto, tendo em conta que de acordo 

com a informação jurídica, não existe outra possibilidade. Disse que, posteriormente, informaria 

os munícipes do resultado das diligências efetuadas. ------------------------------------------------------  

- Carlos Mota reclamou, uma vez mais, do facto dos contentores do lixo não serem despejados, 

junto ao Bar do Quebrado de que é proprietário, dando como exemplo o fim-de-semana anterior, 

em que não foi efetuada a recolha. Deu conta de que os contentores da zona envolvente ao seu 

estabelecimento comercial estão sempre virados ao contrário, possivelmente por causa dos ventos. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que existem três momentos no ano em que 

Câmara Municipal não faz recolha de lixo, nomeadamente, véspera de Natal, véspera do Ano Novo 

e véspera do 1.º de maio, que foi o que aconteceu no fim-de-semana anterior, confirmando não ter 

havido qualquer alteração, no que diz respeito ao procedimento da recolha. O senhor Presidente 

da Câmara sugeriu algumas soluções para cada situação, designadamente, o reforço da 

informação à população de que não irá haver recolha, que se verifique como se pode fixar de uma 

forma mais eficiente os contentores e solicitou ao munícipe que contacte o senhor Vice-Presidente 

da Câmara, sempre que hajam situações anómalas, para que se possam mobilizar equipas para 

procederem à reposição da normalidade. O senhor Vereador Filipe Sales agradeceu o facto do 

munícipe ter colocado as questões sobre a recolha do lixo, uma vez que são questões que também 

o preocupam. Disse ter tido oportunidade, por diversas ocasiões, de falar sobre esse problema, 

dando como um mau exemplo de modelo de recolha de lixo, o que é adotado para a Avenida do 

Mar, em Peniche, que considera um ex-libris da Cidade, com grande afluência turística. Disse 
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compreender não ser possível ter, unicamente, contentores subterrâneos, no entanto, defende as 

questões de saúde pública e de imagem da cidade, que a esta situação estão associadas. O senhor 

Vereador Ângelo Marques quis dar conhecimento da posição do Partido Socialista, relativamente 

ao modelo de recolha de RSU no concelho, dizendo que deverá ser idealizada uma alteração global 

ao modelo de recolha de RSU e não alterações pontuais de recolha, até porque, ao ser alterada uma 

situação pontual vai ter consequências ao nível global da recolha. Relativamente ao caso do 

munícipe, em concreto, disse parecer-lhe de fácil resolução, ou seja, a colocação de um resguardo 

nos contentores e encontrar uma forma de fixar os contentores para que o vento não os deite ao 

chão. Disse causar-lhe alguma estranheza, esta situação nunca ter sido resolvida, uma vez que o 

munícipe disse já a ter colocado sistematicamente, em sede de reunião de câmara. ------------------  

- José Leal Alves Nunes solicitou o ponto de situação relativamente ao entendimento da Câmara 

Municipal, sobre o alinhamento de fachada aprovado para a Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel, 

após ter sido efetuada uma visita ao local pelo senhor Presidente e técnicos do Município. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter-se deslocado com uma equipa de técnicos, ao local em questão e 

que o entendimento que tiveram da situação não era coincidente com o entendimento que os 

munícipes evocaram. Manifestou o seu descontentamento pela forma como foram recebidos, 

aquando de deslocação ao local. Os senhores Ribeiro Gonçalves e Etelvina Alves, Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, respetivamente, fizeram um esclarecimento de toda a situação. 

O senhor Presidente da Câmara deu conta de que a execução da obra veio ao encontro e para dar 

sequência ao plano de alinhamentos aprovado em janeiro de 2005, e que não haveria qualquer 

problema, se naquele local não tivesse havido uma construção não autorizada. Relativamente ao 

que os munícipes colocaram em questão, sobre a situação dos levantamentos e cadastro, disse que 

eram elaborados pelo Instituto Geográfico, e que não dependia da Câmara Municipal. Sugeriu que 

se agendasse uma reunião, para a próxima quarta-feira pelas 14h30, com os senhores arquitetos, 

no sentido de esclarecerem todos os pontos inerentes a esta situação. ----------------------------------      

 

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

 

Departamento de Obras Municipais: 

 

1) 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 609/2016: Deliberado encarregar o senhor Vice-Presidente da Câmara para reunir 

com os serviços da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Departamento de Obras 

Municipais e Departamento de Energia e Ambiente, para apresentarem uma proposta mais 

objetiva, que preveja a manutenção dos molok’s. ----------------------------------------------------------   

 

2) Obras a realizar por administração direta, de 26 de abril a 17 de junho de 2016 – Pelouro 

das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 610/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 29 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 na alínea bb) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, anexa-se o mapa de obras a executar por administração direta, para o período de 
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25 de abril a 17 de junho de 2016, dando-se assim conhecimento ao executivo das obras em curso. 

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

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.330 NIPG 6580/16) -----------  

 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
 

3) POC ACE – Programa da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel: -----------------------------  
Deliberação n.º 611/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do quadro comparativo, 

elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, entre a ocupação proposta para os 

planos de praia e os contributos do Partido Social Democrata e deliberou, relativamente aos prazos 

para adaptação ao POC ACE, referidos no artigo 36.º da proposta de Regulamento de Gestão das 

Praias Marítimas, reforçar a salvaguarda da justa aplicabilidade desta medida nas instalação cujas 

dimensões de investimentos tenham sido recentemente efetuadas. Relativamente às características 

construtivas, a Câmara Municipal decidiu que deve ser dada especial atenção a esta questão (para 

as quais o POC prevê a demolição para substituição por estrutura ligeira/mista sobrelevada), 

analisando e esclarecendo, de forma isolada e casuística, com a Agência Portuguesa do Ambiente, 

as consequências que poderão daí advir. --------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de viabilidade para reabilitação de edifício, para o prédio sito na Rua das 

Rendilheiras, em Peniche – Ana Virgínia Belo Delgado e Outro: -------------------------------------  
Deliberação n.º 612/2016: 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 Ana Virgínia Belo Delgado e Outro, em 5 de janeiro de 2016, sobre a viabilidade 

para reabilitação de edifício, para o prédio sito na Rua das Rendilheiras, em Peniche, nas 

condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 

22 de abril de 2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento 

administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.331 DPGU R7/16) ----------------------------------------  

 

5) Obras efetuadas sem licença no Lote 1, Bloco 3, do edifício sito na Rua do Viola, na 

Consolação – Óscar Daniel Correia Franco “Cabem Todos”: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 613/2016: Deliberado fixar o prazo de noventa dias para apresentação da ata do 

condomínio do Lote 1, Bloco 3 do edifício sito na Rua do Viola, na Consolação. (Doc.332 FTOP 

205/10) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Proposta de alteração ao plano de alinhamentos para a Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel, 

aprovado em reunião camarária de 31 de janeiro de 2005 – Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 614/2016: Deliberado tomar conhecimento do historial do processo, elaborado 

pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) em 18 de abril de 2016, e manter o 

plano de alinhamentos para a Rua Agasalho do Pardal, em Ferrel, aprovado em reunião camarária 

de 31 de janeiro de 2005. (DPGU S12537/08) -------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para construção de posto de abastecimento de combustíveis, para o 

prédio sito na Estrada Nacional 114, em Porto de Lobos – Distripeniche - Supermercados, L.da: 
Deliberação n.º 615/2016: 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 
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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 Distripeniche – Supermercados, Lda., em 20 de janeiro de 2015, para construção de 

posto de abastecimento de combustíveis, para o prédio sito na Estrada Nacional 114, em Porto 

de Lobos, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 26 de abril de 2016.» (Doc.333 DPGU 

8/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Recuo de armazém situado na Rua Conde de Ataíde, em Atouguia da Baleia – Henrique 

Sousa Santos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 616/2016: 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: ---------  

«Tomar conhecimento do registo de atendimento realizado em 27 de abril de 2016, com o 

proprietário do prédio sito na Rua Conde de Ataíde, em Atouguia da Baleia, conforme deliberação 

camarária de 4 de abril de 2016, para eventual negociação sobre o recuo da fachada do imóvel, 

por forma a proporcionar o alinhamento da frente edificada, bem como, da informação da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), elaborada na sequência do mesmo.» (Doc.334 

NIPG 3861/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para legalização de ampliação de moradia, construção de muro 

divisório e abertura de vão de janela, para o prédio sito na Rua da Santa Cruz, n.º 17, em 

Peniche – Joaquim Carlos Godinho da Florência: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 617/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

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

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

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

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

para legalização de ampliação de moradia, construção de muro divisório e abertura de vão de 

janela, para o prédio sito na Rua de Santa Cruz, n.º 17, em Peniche, apresentado em nome de 

Joaquim Carlos Godinho da Florência, no dia 26 de outubro de 2015, tendo em consideração o 

levantamento das edificações existentes na mesma zona, elaborado pelos serviços de fiscalização 

municipal em 12 de abril de 2016, conforme proposto na informação da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de abril de 2016, nas condições do parecer 

anteriormente emitido pela DPGU, datado de 8 de março de 2016.» (Doc.335 DPGU 124/15) ---  

 

10) Pedido de licenciamento para construção de uma unidade industrial para fabrico de 

pastelaria e padaria, para o prédio sito na Rua dos Arneiros, no Casal de Santa Bárbara, em 

Atouguia da Baleia – Café Arcadas do Jardim, L.da: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 618/2016: 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 uma unidade industrial para fabrico de pastelaria e padaria, para o prédio 

sito na Rua dos Arneiros-Casal de Santa Barbara, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome 
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de Café Arcadas do Jardim, Lda., no dia 15 de março de 2016, nas condições do parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de abril de 2016.» (Doc.336 

DPGU 46/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Alteração ao tipo de ocupação do lote 4 do alvará de loteamento e de obras de urbanização 

n.º 7/91 – Larguia Engenharia, L.da: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 619/2016: 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: ---------  

«Viabilizar a alteração ao uso do lote 4, passando a acumular o uso de comércio e serviços e 

promover a consulta a todos os proprietários dos lotes constantes no referido alvará, conforme 

dispõe o nº 3 do artº 27º do Dec-Lei 555/99, na sua atual redação.» (Doc.337 DPGU L28/86) ---  

 

Reuniões de Câmara: 
 

12) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 620/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta referente ao Regimento da 

Câmara Municipal de Peniche em próxima reunião de câmara devendo ser solicitada uma análise 

jurídica ao mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta verbal de manutenção do Regimento 

da Câmara Municipal de Peniche, com tentativas de otimização do mesmo. Informou da posição 

do Partido Social Democrata, relativamente a este assunto, dando conta da pretensão que têm em 

alterar o Regimento, para que todas as reuniões sejam públicas. O senhor Vereador Filipe Sales 

reiterou a posição do Partido Social Democrata, dizendo que, pretendiam alterar a deliberação n.º 

628/2013 de 22 de outubro, que prevê que as reuniões de carácter público, sejam a primeira e a 

terceira de cada mês, para passarem a ser todas. O senhor vereador Jorge Gonçalves disse que 

gostaria que fossem apresentados os argumentos para se manter ou para se alterar o Regimento, 

por forma a definir a sua posição. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que as 

reuniões públicas exigem, desde logo, preparação, designadamente, as inscrições no público e a 

preparação dos dossiers relativos a cada situação e que o tempo que o período do público demora 

tem constrangimentos no funcionamento das mesmas. Disse que o Município de Peniche é o que 

tem mais reuniões públicas, a nível do Oeste. Disse que, tendo em conta o número de pessoas que 

participam nas reuniões públicas, duas reuniões por mês eram suficientes. O senhor Vereador 

Filipe Sales disse que deveria ser um objetivo das pessoas que exercem cargos políticos, a 

aproximação da política aos cidadãos. Por considerar ser um contributo inestimável, o que os 

munícipes podem dar, disse ser pertinente que todas as reuniões estivessem abertas a quem queira 

expressar a sua opinião. Deu conta do aumento de interesse, por parte dos munícipes, em 

participarem nas reuniões de câmara e que o procuram para perguntarem qual a reunião que é 

pública. Juga que o facto das reuniões serem publicas não atrapalhará o funcionamento das 

reuniões, se houver, por parte de quem a preside uma gestão eficaz das reuniões, para que o tempo 

de apresentação das situações não seja muito prolongado. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

deu conta que o artigo 49.º da Lei das Autarquias Locais referia que as Câmaras Municipais 

deveriam ter pelo menos uma reunião de caráter público e que a Câmara Municipal de Peniche já 

fazia duas. O senhor Presidente da Câmara disse que em ordem à transparência, o Município de 

Peniche, já, duplica o número de reuniões públicas para além do que está sugerido, considerando 

estar mais que assegurada a questão da transparência, por esta via. Disse nunca se ter condicionado 

qualquer tempo de intervenção do público, havendo um conjunto de participações, atendimentos 

e esclarecimentos, quer feitos pelos políticos quer pelos serviços, salvaguardando e reforçando a 

participação pública. Disse justificar-se a manutenção desta situação, por uma questão de eficácia 

no funcionamento das reuniões. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que seria presente, na 
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próxima reunião de câmara, a proposta do Partido Socialista, face às argumentações apresentadas, 

uma vez que, ambas fazem sentido. --------------------------------------------------------------------------         

 

Regulamentos municipais: 
 

13) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche – Pelouro de 

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 621/2016: A proposta de regulamento de comércio a retalho não sedentário do 

concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia. ---------------------------------------------------------  

 

Por se ter retirado da reunião, por motivos de agenda, o senhor Presidente da Câmara não 

participou na apreciação e votação dos pontos que se seguem. ------------------------------------------  

 

Outros: 
 

14) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: --------------  
Deliberação n.º 622/2016: O processo referente à empresa Hora H – Agência Global de 

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

 

15) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 623/2016: O processo relativo ao ruído dos sinos da igreja de São Pedro de 

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

 

Património municipal: 
 

16) Aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel: ------------------  
Deliberação n.º 624/2016: Deliberado ratificar o texto do contrato-promessa de compra e venda 

e trespasse de usufruto, celebrado a 29 de abril de 2016, relativo à aquisição de dois prédios, sitos 

na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. Deliberado, ainda, considerar retificada a deliberação 

n.º 392/2016, tomada pela Câmara Municipal, em 16 de março de 2016, concretamente quanto ao 

valor indicado para cada um dos prédios, que passa a ser de 277 000 € (duzentos e setenta e sete 

mil euros) para o prédio rústico, sito em Arneiro, Ferrel, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Peniche sob o n.º 459, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz predial 

rústica da mesma freguesia sob o artigo 6, da secção E, e 25 000,00 € (vinte e cinco mil euros) 

para o prédio urbano, sito em rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Peniche sob o n.º 14, da freguesia de Ferrel, e inscrito na matriz predial urbana 

da mesma freguesia sob o artigo 333, a que acresce o valor de 85 000,00 € (oitenta e cinco mil 

euros) referentes ao usufruto. (Doc.338) --------------------------------------------------------------------  

 

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

Espaços Verdes: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 625/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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 Câmara Municipal de Peniche em 11 de abril de 2016, deliberou que se procedesse à abertura 

do procedimento para a extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2016. 

Foram convidadas a apresentar propostas as empresas Capela & Santos, L.da; Respol Resinas, 

S.A. e Costa & Irmãos, L.da. 

Apresentaram propostas as empresas: Capela & Santos, Lda., no valor de 0,55 €/bica e Costa & 
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Irmãos, Lda., no valor de 0,62€/bica. 

A 28 de abril de 2016, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, tendo informado por escrito que nada tinham a opor. 

No uso da competência estabelecida na alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que seja adjudicada a proposta da empresa Costa & irmãos, Lda., 

pelo valor de 0,62 € / bica.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de 

sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.339 NIPG 6891/16) ---------------------------------  

 

Aquisição de bens e serviços: 
 

18) Aquisição de serviço na área de Gestão de Eficiência Energética – Departamento 

Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 626/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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 que se constatou um lapso na redação da ata n.º 40/2015, relativa à reunião 

ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 14 de setembro de 2015, concretamente com a 

omissão de alguns algarismos na transcrição do ponto dois da proposta aprovada pela 

deliberação n.º 1271/2015, referente à aquisição de serviço na área de Gestão de Eficiência 

Energética, proponho que a Câmara Municipal aprove uma alteração ao texto da referida 

deliberação para que, onde se lê: «2. Autorizar a realização da despesa resultante da contração 

com a ESE adjudicatária, no âmbito do contrato de gestão de eficiência energética, ao abrigo do 

disposto no decreto-lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, para Implementação de Medidas de 

Eficiência Energética na Iluminação Pública do Concelho de Peniche – Substituição de parte da 

Iluminação Pública “tradicional” por Iluminação Pública “LED”, pela classificação económica 

02 02 25 02 – despesas com a aquisição de bens e serviços – aquisição de serviços – outros 

serviços – outros, considerando o preço contratual máximo possível do contrato pelo prazo 

contratual máximo possível do contrato repartido pelos seguintes Orçamentos Municipais: 2016 

- 187 714 €, 2017 - 189 591 €, 2018 - 191 487 €, 2019 - 193 402 €, 2020 - 195 336 €, 2021 - 197 

290 €, 2022 - 99 263 €, 2023 - 201 255 €, 2024 - 03 268 €, 2025 - 05 300 €, 2026 - 207 353 € e 

2027 - 209 427 €. TOTAL 2 380 686 €. A assunção do compromisso plurianual foi autorizada pela 

Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária realizada no dia 11 de setembro de 2015.» 

passe a ler-se: «2. Autorizar a realização da despesa resultante da contração com a ESE 

adjudicatária, no âmbito do contrato de gestão de eficiência energética, ao abrigo do disposto no 

decreto-lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, para Implementação de Medidas de Eficiência 

Energética na Iluminação Pública do Concelho de Peniche – Substituição de parte da Iluminação 

Pública “tradicional” por Iluminação Pública “LED”, pela classificação económica 02 02 25 02 

– despesas com a aquisição de bens e serviços – aquisição de serviços – outros serviços – outros, 

considerando o preço contratual máximo possível do contrato pelo prazo contratual máximo 

possível do contrato repartido pelos seguintes Orçamentos Municipais: 2016 – 187 714 €, 2017 – 

189 591 €, 2018 – 191 487 €, 2019 – 193 402 €, 2020 – 195 336 €, 2021 – 197 290 €, 2022 – 199 

263 €, 2023 – 201 255 €, 2024 – 203 268 €, 2025 – 205 300 €, 2026 – 207 353 €, 2027 – 209 427 

€. TOTAL 2 380 686 €. A assunção do compromisso plurianual foi autorizada pela Assembleia 

Municipal na sua sessão extraordinária realizada no dia 11 de setembro de 2015.» O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.340) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Documentos previsionais:  
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19) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de 

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------  
Deliberação n.º 627/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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, 43/2016, de 29 de abril de 2016, que se anexa, proponho 

que a Câmara Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano de 

2016, (modificação n.º 10), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» 

(Doc.341 NIPG 6816/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

Equipamentos municipais: 
 

20) Circulação do Comboio Turístico – Pelouro do Turismo: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 628/2016: Considerando o preceituado no artigo 14.º Decreto-Lei n.º 249/2000, 

de 13 de outubro, e depois de ter verificado que se encontra assegurado o cumprimento das 

condições referidas nas alíneas a) a c) do artigo 13.º do referido diploma, a Câmara Municipal 

deliberou autorizar a circulação do comboio turístico, veículo propriedade do Município de 

Peniche, com a matrícula 15-22-SI, no ano de 2016, com os itinerários, paragens, horários e preços 

que adiante se indicam:-----------------------------------------------------------------------------------------  

Circuito 1 – Costa de Peniche/Baleal – Com partidas às 15h10 e chegadas às 16h20, sem paragens 

durante o circuito, com partida e chegada na Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, 

em Peniche, no período de 1 de julho a 11 de setembro, todos os dias da semana, exceto às 

segundas-feiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Circuito 2 – Peniche Photo – Com partida às 11h40 e chegada às 12h30, com paragem no Cabo 

Carvoeiro, com partida e chegada na Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, em 

Peniche, no período de 1 de julho a 31 de agosto, todos os dias da semana, exceto às segundas-

feiras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Circuito 3 – Costa de Peniche – Com partida às 14h20 e chegada às 15h00, sem paragens durante 

o circuito, com partida e chegada na Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, em 

Peniche, no período de 1 de julho a 11 de setembro, todos os dias da semana, exceto às segundas-

feiras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A circulação será interrompida de 18 a 26 de julho, por ocasião da Mostra Internacional de Rendas 

de Bilros, e de 5 a 9 de agosto, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.

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

O preço do bilhete para cada um dos circuitos é de 1,20 euros, para as crianças dos 7 aos 12 anos 

inclusive, de 1,70 euros, para os adultos, e gratuito para as crianças até aos 6 anos, nos termos da 

Tabela de Preços do Município de Peniche. O equipamento apenas circulará com um número 

mínimo de 7 passageiros. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de 

sessões durante a apreciação deste assunto. A informação dos Serviços de Turismo, datada de 28 

de abril de 2016, que serviu de base à presente deliberação, subscrita pelo senhor Presidente da 

Câmara, em 29 de abril de 2016, dá-se aqui por reproduzida e arquiva-se cópia em pasta anexa ao 

livro de atas. (Doc.342) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Eventos de iniciativa municipal: 
 

21) IV Feira da Saúde – Pelouro da Saúde: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 629/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da programação da IV 

Edição da Feira da Saúde de Peniche, uma organização conjunta da Câmara Municipal de Peniche 
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e do Agrupamento de Centros de Saúde de Peniche, que irá decorrer nos dias 6 e 7 de maio, nas 

instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. ---------------------  

 

Ocupação do espaço público: 
 

22) Ocupação de espaço público, no Campo da República, em Peniche – Organização da Festa 

em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 630/2016: Deliberado autorizar a incrementação de mais uma tenda, designada 

por Tenda Jovem, junto às tendas das tasquinhas, inicialmente previstas no projeto apresentado 

em reunião de câmara e aprovar o aumento das horas de funcionamento, ou seja, encerramento de 

todas as atividades às 03h00 durante os dias de semana e 04h00 nos fins-de-semana. ---------------   

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

23) Licenciamento das comemorações do 21.º aniversário, com isenção de taxas – Casa do 

Benfica em Peniche: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 631/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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 26 de 

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

Municipais, datada de 29 de abril de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado 

de 29 de abril de 2016, que autorizou a realização do evento acima referido, nos termos do artigo 

41.º do Regulamento de Atividades Diversas do Município de Peniche, devendo a mesma observar 

o disposto no artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março, dado tratar-se de 

uma atividade que pode afetar o trânsito normal, e da 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 de espetáculos c/música ao vivo, e karaoke a realizar nos dias de 29 

de abril a 1 de maio de 2016, no Largo de S. Paulo, em Peniche. 

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 de espetáculos de música ao vivo durante as comemorações do 

aniversário da Casa do Benfica de Peniche, a realizar nos dias de 29 de abril a 1 de maio de 2016, 

em Peniche.» (Doc.343 NIPG 6636/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

24) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Amparo, e 

de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei, com isenção de taxas – Serrana - Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 632/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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 Serrana-Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, 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 28 de abril de 2016, proponho que seja 

ratificado o meu despacho, datado de 28 de abril de 2016, que autorizou 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 da Festa Anual com baile, junto à Igreja de Nossa senhora do 

Amparo, em Serra d’El-Rei, nos dias de 6 a 8 de maio de 2016, Autorização prévia para 
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lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do DL 124/06, de 28 de junho e 

Autorização para realização de Procissão Religiosa, nos dias 7 e 8 de maio de 2016, às 21,00 e 

14,30 horas, respetivamente, nos termos do Art.º 7.º do Dec. Reg. N.º 2-A/2005, de 24 de março; 

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 Serrana-Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa, do pagamento das respetivas taxas.» (Doc.344 NIPG 6177/16) --------------------------  

 

25) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, no âmbito da Campanha de 

Solidariedade para apoio à Maria Inês, portadora de Trissomia 21 – Freguesia de Ferrel: -----  
Deliberação n.º 633/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, por requerimento, datado de 22 de abril de 

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

da mesma data, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 22 de abril de 2016, que 

autorizou 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 espetáculo, com música 

ao vivo, integrado na Campanha de Solidariedade para apoio à menor Maria Inês, portadora de 

Trissomia 21, nas instalações da Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Ferrel, no 

próximo dia 23 de abril do corrente ano, entre as 22 e as 04,00 horas.» (Doc.345 NIPG 6545/16)

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

 

 

26) Licenciamento de manifestações desportivas, no âmbito da Campanha de Solidariedade 

para apoio à Maria Inês, portadora de Trissomia 21- Freguesia de Ferrel: -------------------------  
Deliberação n.º 634/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, por requerimento, datado de 21 de abril de 

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

Municipais, datada de 22 de abril de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado 

de 22 de abril de 2016, que autorizou a realização das atividades acima referidas, nos termos do 

Art.º 8.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março, integradas na Campanha Solidária para apoio à 

menor Maria Inês, portadora de Trissomia 21, a realizar em Ferrel, no próximo dia 23 de abril 

de 2016.» (Doc.346 NIPG 6501/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

27) Licenciamento para a realização de angariação de fundos, no âmbito da Campanha de 

Solidariedade para apoio à Maria Inês, portadora de Trissomia 21- Freguesia de Ferrel: -------  
Deliberação n.º 635/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de abril de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, por requerimento, datado de 21 de Abril de 

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

Municipais, datada de 22 de abril de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho de 21 

de abril de 2016, que autorizou, nos termos do n.º 1 do Art.º 1.º do DL 87/99, de 19.3, a realização 

da solicitada angariação de fundos a favor da menor Maria Inês, portadora de Trissomia 21, a 

realizar durante a corrida/marcha solidária, na área de Ferrel, no dia 23 de abril de 2016.» 

(Doc.347 NIPG 6501/16) --------------------------------------------------------------------------------------  
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28) Licenciamento de várias atividades, no âmbito da Semana Académica, com isenção de taxas 

– Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto 

Politécnico de Leiria: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 636/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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 de Estudantes da ESTM Peniche, por requerimento, 

datado de 12 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 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 de espetáculos de música ao vivo durante o evento 

denominado “Semana Académica”, no recinto anexo ao quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, nos dias de 4 a 7 de maio de 2016; “Desfile Académico” no dia 06.05.2016, e cerimónia 

denominada “Traçar da Capa”, no dia 04.05.2016, junto à escadaria da Igreja de São Pedro, em 

Peniche, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar N.º 2A/2005, de 24 de março. 

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 de Estudantes da ESTM Peniche, do 

pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculos de musica ao vivo durante o evento 

denominado “Semana Académica”, a realizar nos dias de 4 a 7 de maio de 2016, em Peniche.» 

Mais deliberou a Câmara Municipal, que devem ser praticados os horários de 2015. (Doc.348 

NIPG 6400/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

29) Licenciamento de arruada pelas ruas de Peniche, no âmbito do lançamento da Campanha 

Pirilampo Mágico – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, CRL: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 637/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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 CERCIPeniche, por requerimento, datado de 20 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 a se autorize a emissão de um Alvará de Licença de 

Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento 

das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março; 

para a realização de uma Arruada, em Peniche, no dia 6 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 CERCIPeniche, do pagamento de taxas pelo 

licenciamento do evento denominado “Arruada”, a realizar no dia de 6 de maio de 2016, em 

Peniche.» (Doc.349 NIPG 6390/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

30) Parecer sobre a passagem pelo concelho de Peniche, do V BTT: Nascentes com História 

2016 – Município de Óbidos: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 638/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 29 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 Óbidos, por ofício, datado de 19 de abril de 2016, e 

considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, 
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datada de 28 de abril de 2016, proponho que se emita parecer favorável para a passagem do 

referido evento pela área deste concelho, no dia 15 de maio de 2016, nos termos do Art.º 8.º do 

D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março.» (Doc.350 NIPG 6327/16) -----------------------------------------  

 

Relacionamento Institucional:  
 

31) Realização do evento Ocean Sports Fest 2016 – Pelouros da Juventude e Associativismo: -  
Deliberação n.º 639/2016: Deliberado aprovar a parceria entre os Estabelecimentos de Ensino 

Superior, Escola Superior de Desporto de Rio Maior e Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar, para realização do evento denominado Ocean Sports Fest 2016. A informação do Pelouro 

da Juventude e Associativismo, datada de 27 de abril de 2016, que serviu de base à presente 

deliberação, subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, em 29 de abril de 2016, dá-se aqui por 

reproduzida e arquiva-se cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.351 NIPG 6861/16) ---------  

 

32) Composição dos órgãos sociais – União Recreativa Desportiva e Cultural do Paço: ---------  
Deliberação n.º 640/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 27 de abril de 2016, para se felicitar os novos membros dos órgãos sociais da União 

Recreativa Desportiva e Cultural do Paço pela sua eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no 

exercício das suas funções. (NIPG 6591/16) ----------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 641/2016:  
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 doze horas e cinquenta e cinco minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício 

de funções de presidente de câmara 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. --------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 


