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ATA N.º 26/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 9 DE MAIO DE 2016 

 

Aos nove 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 - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Caminho da Lapa do 

Urso (gaveto das ruas de São Marcos e Sacadura Cabral), em Peniche, propriedade dos herdeiros 

de Manuel Luís de Campos – Município de Peniche; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de nova licença para conclusão da obra relativa à construção lar de 

idosos e centro de dia, para o prédio sito na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche – Centro 

Solidariedade e Cultura de Peniche; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, na Rua El-Rei 

D. Dinis, em Geraldes – Clara Isabel Pereira Pinto; -------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 4) Alteração do sentido de trânsito na Rua do Brejo, em Ferrel – Pelouro do 

Trânsito;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Reserva de lugar de estacionamento para a Guarda Nacional Republicana, no 

Campo da República, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Marcação de linha em ziguezague, rampeamento de passeio e colocação de 

sinalização rodoviária, na Rua Cruz das Almas, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -----------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 10) Prédios do domínio privado do Município arrendados ou cedidos em direito 

de superfície – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Programa de Utilização do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro 

da Cultura;------------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ao mês de abril de 2016 – Pelouro das Finanças;-----------------------------------------------------------  
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 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Ferrel – Pelouro 

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

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

 ------------------- 14) Rescisão de protocolo de cooperação celebrado com a Associação Portuguesa 

de Direito do Consumo – Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, com 

isenção de taxas – Acústica Médica - Hidden Hearing, L.da; ---------------------------------------------  

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

 ------------------- 16) Oferta de serviços – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Parecer sobre a passagem do passeio de motas Unidos contra o Cancro pelo 

concelho de Peniche – Município de Lourinhã; ------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia 

de apoio à atividade pontual, para a realização da Semana Académica 2016 – Pelouro do 

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

 ------------------- 19) Apoio a Estágio da Equipa Nacional de Juniores da Federação Portuguesa de 

Surf – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Apoio no alojamento gratuito para alunos da Escola Superior de Artes e 

Design das Caldas da Rainha – Pelouro das Atividades Económicas. ----------------------------------  

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

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

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

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

minutos, tendo saído quando decorria a apreciação do ponto nove da ordem do dia, a que 

corresponde a deliberação n.º 650/2016. --------------------------------------------------------------------  

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 um a três da ordem 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 19/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

4 de abril de 2016, 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: 
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 4 de maio, reuniu-se na Direção Geral do Tesouro e Finanças, com a Direção Geral do 

Património Cultural e a Comunidade Intermunicipal do Oeste e com os Municípios que puseram, 

nos seus investimentos territoriais integrados na componente de mapeamento, o património 

cultural. Foram abordados, de igual forma, os mapeamentos das questões da saúde.  ----------------  

- Reuniu-se com o Padre Diogo, relativamente às questões do ruído e sobre a necessidade de 

intervenção no Santuário dos Remédios e de outro património associado. -----------------------------  

- Felicitou todos os envolvidos na iniciativa Feira da Saúde. --------------------------------------------     

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 2 a 9 de maio do corrente 

ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Na visita às diversas intervenções municipais em curso, designadamente: 

-Pavimentação da estrada Geraldes – Peniche; 

-Obras de qualificação do piso e bancadas do Pavilhão do Atlético Clube de Geraldes - Uma 

importante obra com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Peniche; 

- Obras de reabilitação de edifícios e de Escolas e JI's do concelho.  

- No Colóquio organizado pela Associação “Arméria” e pelo Rotary Clube de Peniche, intitulado 

por "Do Mar para a Sociedade”. O Sr. Vice-Presidente valorizou todo o trabalho de investigação 

desenvolvido pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar no âmbito do Cluster do Mar;  

 - Na filmagem em homenagem ao Presidente da Câmara Municipal de Novedrate, Maurizio 

Barni. Esta filmagem irá integrar as Comemorações deste edil enquanto homem, politico e 

cidadão que contribuiu para o desenvolvimento da comunidade de Novedrate – Região de 

Lombardia; 

- Na reunião sobre a construção/requalificação da rampa de acesso ao Centro de Saúde de 

Peniche;  

- Na reunião de organização da Mostra Internacional de Rendas de Bilros. Esta iniciativa, 

agendada para os dias 21, 22, 23 e 24 de julho conta, à data, com a participação de 26 comitivas 

estrangeiras provenientes de países como Espanha, França, Bélgica, Inglaterra, Argentina, Índia, 

Polónia, Rússia, Suíça, Estónia, Bulgária, Itália Áustria, entre outros que irão contribuir para 

uma das maiores exposições do mundo deste tipo de artesanato têxtil ao vivo; 

- Na cerimónia de Entrega de Bolsas de Estudo e Prémios de Mérito Desportivo destinados aos 

jovens de Peniche. Nesta cerimónia foram entregues 13 bolsas de estudo para jovens a frequentar 

o Ensino Superior e 8 prémios de Mérito Desportivo para jovens desportistas deste concelho. O 

Sr. Vice-Presidente tornou público o seu reconhecimento na qualidade de Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Peniche e Responsável pelos Pelouros da Educação e do Desporto, 

desejando as maiores felicidades pessoais, académicas e desportivas para os contemplados.  

- Na inauguração da exposição “Artistas de Abril”. Uma exposição que estreou culturalmente a 

Sala Multiusos “Jorge Amador” do recente Fórum Multiusos de Serra d’El Rei. Uma homenagem 

aos artistas que cantaram abril e perpetuaram nas suas canções um ideal que perdura até aos 

dias de hoje;  

-Na Festa de Solidariedade promovida pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de 

Ferrel para angariação de fundos necessários à recuperação da visão da jovem Maria Inês; 

- Na apresentação da peça “O Pátio das Urtigas” representada pela turma de teatro da 
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Universidade Sénior de Peniche. Uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido em torno da 

revisitação de figuras emblemáticas do panorama do cinema e ficção portuguesas; 

- Na Homenagem realizada pela Banda Filarmónica de Serra D’El Rei à Caravela Vera Cruz que 

atracou na Ribeira Velha em Peniche para visitação, nos dias 24 e 25 de abril; 

- Nas várias atividades promovidas no âmbito das Comemorações do dia 25 de abril, a saber: 

- Hastear da Bandeira e Arruada Banda pela Banda Filarmónica de Serra D'El Rei;  

- Deposição de Coroa de Flores no Monumento ao 25 de abril; 

- Sessão Solene da Assembleia Municipal evocativa das Comemorações do 42º aniversário do Dia 

da Liberdade;  

- Na Inauguração da Exposição: "Fortaleza, 1935- Cansado Gonçalves no Depósito de Presos de 

Peniche" e assinatura de Protocolo entre a CMP e a URAP seguida de descerramento de Placa 

Evocativa;  

- Na Animação musical com os Arrufeiros e Tuna da E.B. 2.3. de Atouguia da Baleia; 

- Na iniciativa “Dar Voz aos Jovens” intitulada por “Poder Local e o Exercício da Cidadania”; 

- No 1º Encontro de Quadriciclos Ligeiros, promovido pela Casa do Benfica; 

- Na iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Serra D’El Rei "Cicloturismo - Volta ao 

Concelho" e Caminhada. Um evento com forte tradição nas Comemorações do 25 de abril por 

parte da população de Serra D’EL Rei;  

- Na Caminhada pela Juventude promovida pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de 

Ferrel;   

- No Torneio “25 de Abril”. Torneio de Petizes, futebol 5, promovido pelo Grupo Desportivo 

Atouguiense;  

- Na Reunião com a Direção Geral de Educação de Lisboa e Vale do Tejo sobre a Construção do 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia (Tipologia do estabelecimento de ensino); a Construção de 

um pavilhão desportivo na Escola Básica de Peniche; e Estruturas das Escolas Básicas do 

segundo e terceiro ciclo do Concelho (Coberturas de fibrocimento – amianto).  

- Na entrevista aos representantes da autarquia realizada no âmbito da inspeção externa do 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde;  

- Na reunião com a equipa técnica que está a desenvolver o projeto expositivo do futuro Museu 

da Renda de Bilros para definição de aspetos associados à definição e escolha do logótipo que 

irá integrar a comunicação deste equipamento e da arte a si inerente; 

- Na iniciativa “Florir Peniche” que contemplou a entrega de flores a todas as crianças e 

profissionais da educação pré-escolar e do 1º ciclo do Concelho de Peniche. Uma iniciativa que 

pretende dar cor e embelezar as janelas e varandas de Peniche realçando a beleza e o respeito 

pela natureza;  

- No 21º Aniversário da Casa do Benfica de Peniche;  

- Na visita às obras de pavimentação betuminosa do Caminho das Figueiras.  

Dar conta de que o próximo arruamento será realizado na Rua da Fonte Boa, em Peniche; 

- Na promoção da Renda de Bilros e das Conservas de Peniche junto dos atores Pedro Martins, 

Beatriz Barosa e Duarte Gomes que se deslocaram a Peniche para realizar as gravações da nova 

série da TVI “Massa Fresca”; 

- Na receção oficial ao consagrado surfista Garrett Macnamara;  

- Na inauguração da IV Feira da Saúde. Uma palavra de apreço à organização deste espaço de 

sensibilização e reflexão sobre a saúde e de conhecimento e valorização dos recursos 

comunitários existentes no Concelho;  

-Na iniciativa “No Campo Acontece” decorrida na vila de Ferrel no âmbito do Curso de 

Animação Sociocultural da Escola Secundária de Peniche; 

- No Concerto do Duo Paris-Moscovo, uma excelente iniciativa de índole cultural;  

- No Seixal Moda – Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Seixal em colaboração 
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com a Associação N’Estilos que apoia incondicionalmente os desfiles “Rendas na Moda”, 

integrados no programa da Mostra Internacional de Rendas de Bilros. 

 

- Felicitações 

O jovem árbitro de Peniche, Fábio Veríssimo, continua a dar cartas na arte da arbitragem 

colocando-se ao nível dos melhores homens do apito em Portugal. Votos dos maiores sucessos 

profissionais; 

 

A Atleta de Peniche, Telma Santos de 32 anos, obteve um lugar nos Jogos Olímpicos. Parabéns 

pelo desempenho e votos dos maiores sucessos pessoais e desportivos.» ------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se às felicitações anteriormente apresentadas, salientando a atleta Telma Santos e o 

atual e ex Diretores da Escola Secundária de Peniche. ----------------------------------------------------  

- Deu conta do ponto de situação relativamente à recolha de informação sobre a população de etnia 

cigana e da intenção em definir-se um plano de ação relativamente a esta situação. -----------------  

- Esteve presente em alguns painéis na avaliação externa da Escola D. Luís de Ataíde, muito 

relacionado com a CPCJ. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a iniciativa Florir Peniche, agradecendo às floristas da cidade por se terem associado, 

bem como ao Técnico de Conservação e Restauro do Município, que elaborou várias floreiras 

aproveitando alguns materiais que já não eram utilizados. -----------------------------------------------  

- Salientou a Feira da Saúde e todas as atividades desenvolvidas no âmbito, agradecendo a todos 

os envolvidos nesta feira. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente numa reunião com a ARS Lisboa e Vale do Tejo, relativa à recuperação do 

Centro de Saúde de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se aos votos de felicitação apresentados, designadamente ao apuramento da atleta 

Telma Santos para os Jogos Olímpicos, desejou ao atual Diretor da Escola Secundária de Peniche, 

professor Manuel Martins, um bom mandato no exercício das suas novas funções e ao professor 

José Dinis, agradeceu o trabalho desempenhado, até à data, como Diretor da Escola Secundária de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- Solicitou, a pedido dos jogadores que utilizam o campo de petanca existente na Estrada Nacional 

114, em Atouguia da Baleia, que fosse disponibilizado cerca de 4 m3 sarrisca para que, eles 

próprios, espalhem no terreno. O senhor Presidente da Câmara disse ter registado o pedido. ----  

- Fez referência e manifestou a sua apreensão, relativamente a uma notícia, do Diário de Noticias, 

à qual teve acesso, dando conta do processo de insolvência em que se encontram os Estaleiros 

Navais de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que tem estado a acompanhar a questão 

dos estaleiros navais, tendo dado conta de que os vencimentos estavam a ser pagos, mesmo antes 

de terem recebido o IVA e de que acionaram o Programa Especial de Revitalização. ---------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se a todas as felicitações apresentadas, fazendo referência à atleta Telma Santos. 

Agradeceu ao professor José Dinis o trabalho desenvolvido e ao professor Manuel Martins, 

desejou-lhe um bom mandato como novo Diretor da Escola Secundária. ------------------------------    

- Referiu o compromisso assumido, na reunião de 4 de abril de 2016, pela senhora Vereadora Clara 

Abrantes, relativamente à disponibilização da informação sobre a população de etnia cigana.  ----   
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- Felicitou a organização da Feira da Saúde, disse ter estranhado a ausência, no decorrer da feira, 

da senhora Diretora Executiva do ACES Oeste Norte, doutora Ana Pisco. O senhor Presidente da 

Câmara disse que, ele próprio, também havia perguntado pela senhora Diretora Executiva do 

ACES Oeste Norte e esclareceu que a mesma havia feito questão, que o convite fosse subscrito 

também por ela, bem como de todas as outras prorrogativas. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

acrescentou que a doutora Ana Pisco informou da impossibilidade da sua vinda. --------------------  

- Disse ser interessante a iniciativa Florir Peniche, dizendo desconhecer algumas questões 

envolvidas nesta iniciativa. Referiu-se à presença de ervas daninhas, na cidade. O senhor Vice-

Presidente da Câmara deu conta de estarem duas equipas, compostas por oito trabalhadores, a 

fazerem a limpeza das ruas da cidade, de uma forma muito mais saudável do que aquela que era a 

aplicação dos fitofarmacêuticos, todavia, trata-se de uma forma mais lenta, na sua ação. 

Relativamente ao processo disse estarem a aguardar que esteja despachado, a qualquer momento.  

- Solicitou, uma vez mais, o ponto de situação relativamente ao processo da Escola do Casal da 

Vala. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse continuarem a aguardar que o Tribunal 

Administrativo decida, todavia, se a Câmara assim entender, poderá decidir que deve encontrar 

uma solução para o espaço e não aguardar mais tempo pela decisão do Tribunal Administrativo. 

O senhor Presidente da Câmara disse ser da opinião que se verifique o estado de conservação do 

espaço e que haja uma primeira apreciação das hipóteses de utilização para o espaço em questão, 

para que, aquando da reunião com a população, haja uma ideia formada do que é pretendido para 

aquele espaço. Disse que o assunto seria incluído na reunião de 23 de maio de 2016. ---------------  

- Questionou se haviam sido efetuadas algumas diligências relativamente à possibilidade de 

renovação do arrendamento da parcela de terreno onde funciona o parque aquático Sportágua, uma 

vez que o contrato de arrendamento terminou em abril de 2016. O senhor Presidente da Câmara 

esclareceu não terem havido condições para tal, assumindo essa responsabilidade. A senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro confirmou não ter havido devolução 

do imóvel. O senhor Presidente da Câmara propôs que se agendasse o assunto para a próxima 

reunião de câmara, nas suas duas dimensões, a regularização da situação atual e a metodologia 

para o futuro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se alguém havia ido verificar a situação das regueiras da estrada que liga o campo 

onde se realiza a feira da Bufarda e a estrada da Abelheira, por forma a minimizar o risco existente. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o problema havia sido registado e que estavam 

a tentar solucioná-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deixou a ideia de que para que se tivesse orçamento participativo, com todos os trâmites 

necessários  a ter relativamente a esta matéria, deveriam começar a pensar no assunto. O senhor 

Presidente da Câmara disse que este assunto constituía a prioridade de todos e que a senhora 

Vereadora Clara Abrantes traria, proximamente uma estruturação deste assunto. --------------------  

- Chamou à atenção para o processo de arrendamento de uma parcela de terreno junto à praia do 

Medão Supertubos. O senhor Presidente da Câmara disse que este processo de arrendamento 

tinha que ser muito bem visto. Solicitou aos serviços que fizessem um apuramento, sob o ponto de 

vista documental, da validade dos documentos que estão assinados. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves sugeriu que fosse solicitado à APA informação relativa ao momento em que a ocupação 

deste espaço começou a ser pago, à própria APA.  --------------------------------------------------------  

- Manifestou, uma vez mais, a sua indignação por nunca ter visto qualquer embarcação no espelho 

de água do fosso das muralhas e a eclusa a funcionar, passados estes anos da inauguração da 

primeira fase das obras do fosso das muralhas. O senhor Presidente da Câmara deu conta de 

algumas dificuldades, nomeadamente, de comunicação, entre a Câmara Municipal e a Docapesca, 

relativamente ao funcionamento da eclusa. Disse comungar das preocupações colocadas pelo 

senhor Vereador Jorge Gonçalves e que espera que estas questões possam ser ultrapassadas. ------   

- Questionou para quando, uma decisão, do ponto de vista de começar a preparar-se o projeto para 
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a segunda fase das obras do fosso das muralhas, tendo em conta que essa é uma prioridade do 

Portugal 2020. O senhor Presidente da Câmara disse que, já havia sido solicitado ao professor 

Doutor Jorge Carvalho para elaborar aquilo que pode vir a ser o enquadramento base para o 

lançamento do caderno de encargos para escolha da equipa para esta segunda fase do fosso. 

Esclareceu que toda a utilização de espaços considerados, neste momento, espaços portuários e 

que deixarão de o ser, assentará em legislação, que até ao momento, não saiu.  ----------------------  

  

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se, em nome dos Vereadores do PSD, aos votos de felicitações, já, formulados pelos 

restantes Vereadores, designadamente à Telma Santos pelo seu apuramento para os Jogos 

Olímpicos, ao professor Manuel Martins pela sua eleição para Diretor da Escola Secundária de 

Peniche, também à organização da Feira da Saúde, na pessoa da senhora Vereadora responsável 

pelo pelouro e a todos os expositores e tecido associativo que se quis juntar a esta iniciativa, bem 

como aos colaboradores do Município. ----------------------------------------------------------------------  

- Relembrou a sugestão que apresentou relativamente à atribuição do nome do cantor Beto a uma 

rua da cidade, questionando se haveria tempo útil para que o descerramento da placa fosse efetuado 

no dia em que se comemora o aniversário da sua morte, 23 de maio. O senhor Presidente da 

Câmara disse que iriam verificar as possibilidades existentes e que o assunto seria presente na 

próxima reunião de câmara. -----------------------------------------------------------------------------------    

- Referiu a má gestão efetuada no processo de arrendamento de uma parcela de terreno onde 

funciona o parque aquático Sportágua. ----------------------------------------------------------------------  

- Recomendou que se convidasse para uma reunião os responsáveis das empresas que têm levado 

a cabo o infraestruturado de Peniche, com intuito de os sensibilizar e de impor algumas regras. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que reuniam regularmente com estas empresas 

e que estas estão obrigadas, por lei, a fazer a reposição dos pavimentos. ------------------------------    

- Referiu a questão dos maus cheiros da ESIP e da empresa Narciso Dias, bem como a da reunião 

que foi assumida agendar. O senhor Presidente da Câmara em conjunto com os restantes 

membros da Câmara agendaram um dia para se deslocarem à ESIP. -----------------------------------   

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Questionou se estava diagnosticada a situação da drenagem deficiente que se verifica no campo 

onde se realiza a feira da Bufarda. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iriam verificar 

a situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ter tido conhecimento que o Centro Social da Bufarda paga a água da rega de um espaço 

verde existente junto ao parque infantil, questionou se não seria oportuno que o contrato de 

fornecimento de água passasse a ser celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia, uma vez 

que, é quem faz a manutenção do espaço em questão. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

esclareceu que o espaço verde está dentro da propriedade do Centro Social da Bufarda e que se 

trata de uma questão de interpretação, por parte da Câmara. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou que se verificasse se o espaço é utilizado de forma pública e que o assunto fosse apreciado 

posteriormente, com base nesta avaliação.  -----------------------------------------------------------------   

- Deu conta da situação precária em que os lavadouros da Bufarda se encontram, todavia e uma 

vez que se encontram descentralizados, não se justificando por isso uma intervenção, sugeriu que 

se fechassem os vãos ali existentes, por forma a evitar uma utilização menos própria do espaço em 

questão. O senhor Presidente da Câmara disse que iria ser verificada a situação. ------------------  

- Referiu o mau estado em que se encontra o espaço verde e os passeios de estacionamento na 

Urbanização da Fonte, em Bufarda. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a empresa 

responsável pela construção da urbanização entrou em insolvência e que traria informação mais 

pormenorizada sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------  
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- Questionou relativamente ao alcatroamento da Rua Direita, em Bufarda, na medida em que se 

verifica algum mau estado do piso, apesar de constar ser recente. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse ter registado a situação e que iria verificar. -----------------------------------------------  

- Referiu, uma vez mais, a falta de iluminação e de uma passadeira na Estrada Nacional 247, junto 

a um abrigo de autocarros e a necessidade de se fazer diminuir a velocidade permitida no local. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria verificar a situação, tendo em conta a questão 

do abrigo dos autocarros. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta da falta de passeio no cruzamento entre a Estrada Nacional 247 e a estrada da Bufarda. 

Disse que gostaria de ver este assunto discutido, por forma a se encontrar uma solução para 

resolver a situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, não havendo projeto, há 

disponibilidade de todos em construir o passeio naquele local. ------------------------------------------   

- Referiu, uma vez mais, a situação dos animais errantes que se encontram nos Casais do Júlio e 

disse continuar a aguardar informações sobre esta matéria. O senhor Presidente da Câmara deu 

conta da informação da Veterinária Municipal, que dizia que os animais já haviam sido recolhidos 

por uma munícipe e que esta iria ficar com a mãe dos animais e iria dar os cães bebés. -------------  

- Reiterou o pedido que tinha efetuado em 23 de novembro de 2015, relativamente à 

disponibilização de um relatório de atividades da Veterinária Municipal, uma vez que o que foi 

disponibilizado tinha pouca informação e muito dispersa. O senhor Presidente da Câmara disse 

que iria verificar se existia mais alguma informação, que pudesse ser agregada à informação, já 

disponibilizada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se as considerações que aguardavam que a Direção Geral de Veterinária e 

Alimentação enviasse, já foram rececionadas, para perceber quando será possível agendar este 

assunto para reunião de câmara, uma vez que, a proposta de protocolo com a APAP já havia sido 

disponibilizada há algum tempo, bem como as considerações da senhora Veterinária Municipal. 

O senhor Presidente da Câmara deu conta da reunião que se iria realizar com a Direção Geral de 

Veterinária e Alimentação, na quinta-feira seguinte e do envio da proposta de protocolo com a 

APAP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no Caminho da Lapa do Urso (gaveto 

das ruas de São Marcos e Sacadura Cabral), em Peniche, propriedade dos herdeiros de Manuel 

Luís de Campos – Município de Peniche:------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 642/2016: Após apreciação, a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de maio de 2016, referente ao relatório de avaliação imobiliária de um terreno, sito no 

Caminho da Lapa do Urso (gaveto das ruas de São Marcos e Sacadura Cabral), em Peniche, 

propriedade dos herdeiros de Manuel Luís de Campos, foi retirada da ordem do dia. ---------------  

O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística para esclarecer com a empresa avaliadora alguns dos pressupostos da avaliação. 

(NIPG 6967/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de nova licença para conclusão da obra relativa à construção lar de idosos e centro 

de dia, para o prédio sito na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche – Centro Solidariedade e 
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Cultura de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 643/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar e deferir o pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 72.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), no dia 15 abril de 

2016, em nome de Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, para conclusão da obra relativa à 

construção lar de idosos e centro de dia, para o prédio sito na Rua Calouste Gulbenkian, em 

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

datado de 5 de maio de 2016.» (Doc.352 DPGU 408/07) ------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, na Rua El-Rei D. Dinis, em 

Geraldes – Clara Isabel Pereira Pinto: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 644/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para se proceder à audiência prévia de Clara Isabel Pereira Pinto, nos 

termos artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de 

indeferir o seu pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, na Rua El-Rei D. 

Dinis, em Geraldes, apresentado em 14 de janeiro de 2016, ao abrigo do n.º 4, do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por a pretensão apresentar uma 

opção formal e funcional que não se integra na envolvente, inconveniente que está relacionado 

com a estética das povoações e impacto nas paisagens, conforme consta na informação do Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 5 de maio de 2016, que aqui se dá por 

reproduzida e de que arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.353 DPGU 8/16) -------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

4) Alteração do sentido de trânsito na Rua do Brejo, em Ferrel – Pelouro do Trânsito: ---------  
Deliberação n.º 645/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 21.º, 24.º, 27.º, 34.º, 60.º e 

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

22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, na Rua do Brejo – Ferrel. Propõe-se à Câmara 

Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante 

a apreciação deste assunto. (Doc.354 NIPG 13828/14/16) -----------------------------------------------  

 

5) Reserva de lugar de estacionamento para a Guarda Nacional Republicana, no Campo da 

República, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 646/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de reserva de lugar de estacionamento, de acordo com os artigos 34.º, 36.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, para a GNR – Rua 1.º de Dezembro, Campo da 

República – Peniche. Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves 
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não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.355 NIPG 

5971/16/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Marcação de linha em ziguezague, rampeamento de passeio e colocação de sinalização 

rodoviária, na Rua Cruz das Almas, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ----------------------------  
Deliberação n.º 647/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de maio 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 rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 

de outubro, na sua atual redação, bem como proposta para execução de rampeamento de passeio, 

na Rua Cruz das Almas. Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.356 NIPG 

7223/16/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

7) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 648/2016: O senhor Presidente da Câmara lembrou a proposta dos senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, apresentada verbalmente pelo senhor Vereador Filipe 

Sales, em reunião de 4 de abril de 2016, para que todas as reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

passem a ter caracter público. Lembrou, ainda, que os eleitos da Coligação Democrática Unitária 

pretendem que se mantenha o deliberado pela Câmara Municipal, em 22 de outubro de 2013, ou 

seja, que tenham carater público apenas a primeira e terceira reunião de cada mês, tendo ambas as 

forças políticas, na reunião de 2 de maio de 2016, apresentado os motivos que sustentam as suas 

posições, na sequência de uma solicitação do senhor Vereador Jorge Gonçalves. Disse que, na 

sequência da deliberação da Câmara Municipal de 2 de maio de 2016, foi solicitada uma análise 

jurídica ao regimento da Câmara Municipal de Peniche, que foi aprovado em 29 de novembro de 

1999, nomeadamente quanto à incompatibilidade da deliberação de 22 de outubro de 2013 com o 

teor do n.º 1 artigo 16.º, tendo esta concluído que o referido regimento não se encontra em vigor, 

uma vez que foi aprovado ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, norma que foi revogada pela alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e, nos termos do n.º 2 do artigo 145.º do Código do Procedimento Administrativo, os 

regulamentos de execução caducam com a revogação das leis que os regulamentam. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves disse que a alínea a) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, foi revogada, mas a alínea a) do artigo 39.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, estípula que é competência da Câmara Municipal elaborar e aprovar o seu regimento, 

pelo que deve ser presente na próxima reunião da Câmara Municipal uma proposta de regimento, 

em que a questão das reuniões de carater público também seja incluída. Acrescentou que, da sua 

parte, se compromete a apresentar uma proposta de regimento. O senhor Vereador Filipe Sales 

disse que a sua proposta, apresentada em nome dos vereadores do Partido Social Democrata, é 

para que seja alterada a deliberação n.º 628/2013, tomada pela Câmara Municipal, em 22 de 

outubro de 2013, e lembrou que, na reunião de 2 de maio de 2016, ficou acordado que o assunto 

seria votado na presente reunião, pelo que solicitava ao senhor Presidente da Câmara que 

submetesse a proposta a votação. Sublinhou que a sua proposta não é para alteração ao regimento. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, disse que, em pesquisa que efetuou, 

constatou que as câmaras municipais de Caldas da Rainha e do Bombarral têm apenas uma reunião 
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com carater público por mês. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, quando se acordou 

que o assunto seria votado na presente reunião, não existia a informação de que o regimento não 

se encontra em vigor. Acrescentou que a lei permite que se estabeleça mais do que o que consta 

na deliberação n.º 628/2013, devendo existir um documento que discipline o funcionamento das 

reuniões da Câmara Municipal, pelo que não é por se votar a questão da periodicidade das reuniões 

com carater público que o regimento pode ficar de fora, tendo a Câmara Municipal de elaborar e 

aprovar o seu regimento, preferindo, assim, que se vote a proposta de regimento na próxima 

reunião e não se proceda hoje à votação da proposta do Partido Social Democrata, uma vez que o 

assunto ficará integrado no regimento. O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, 

disse que concorda que a votação se faça na próxima reunião da Câmara Municipal. O senhor 

Vereador Filipe Sales frisou que o Partido Social Democrata apenas pretende uma alteração à 

deliberação n.º 628/2013. O senhor Presidente da Câmara submeteu a votação a proposta dos 

senhores Vereadores do Partido Social Democrata, para que todas as reuniões ordinárias da 

Câmara Municipal passem a ter caracter público, alterando-se a parte final do primeiro parágrafo 

da deliberação n.º 628/2013, tomada pela Câmara Municipal de Peniche, em 22 de outubro de 

2013, tendo sido obtido o seguinte resultado: Votos contra: Três (3), dos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária; Abstenções: duas (2), dos eleitos do Partido Socialista; Votos a favor: dois 

(2), dos eleitos do Partido Social Democrata. Face ao resultado da votação, disse que se mantém 

o teor integral da deliberação n.º 628/2013, tomada pela Câmara Municipal de Peniche, em 22 de 

outubro de 2013. O senhor Vereador Jorge Gonçalves apresentou, verbalmente a seguinte 

declaração de voto: «O Partido Socialista absteve-se nesta votação por considerar que, face ao 

novo elemento que apareceu com a informação jurídica sobre o regimento, nomeadamente o facto 

de este não estar em vigor, deve a Câmara Municipal aprovar, o mais rapidamente possível, o seu 

regimento, onde se incluirá a questão das reuniões públicas. Nesse mesmo regimento, deve ser 

definida a forma de funcionamento da Câmara Municipal, no que diz respeito aos seus membros 

e no que diz respeito à participação do público. Os membros da Câmara Municipal, na lógica do 

regimento que existia, devem ter um determinado tempo para as suas intervenções e, para a sua 

relação com o público, a Câmara Municipal deverá também adotar regras de funcionamento, 

para que o período de intervenção do público não se eternize, impedindo o desenvolvimento da 

restante ordem de trabalhos.» O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, disse que 

a Coligação Democrática Unitária também irá apresentar uma declaração de voto. Acrescentou 

que a experiência da participação do público tem sido positiva e todos têm tido oportunidade de 

intervir dentro do tempo necessário. Lembrou que a legislação obriga a que haja, pelo menos, uma 

reunião pública por mês e a Câmara Municipal de Peniche tem duas, sendo necessário que haja 

espaço para o normal funcionamento da autarquia. --------------------------------------------------------  

 

ATIVIDADES DE COMÉRCIO NÃO SEDENTÁRIO: 

 

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

não sedentária no concelho de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 649/2016: Deliberado voltar a apreciar o processo relativo ao 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, em próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------   

O senhor Presidente da Câmara sugeriu que fosse lido atenciosamente o parecer emitido pela 

doutora Fernanda Paula Oliveira, e que se houvesse alguma questão adicional a colocar, face às 

matérias que estão a ser colocadas em sede de Câmara Municipal, poder solicitar-se um 

complemento de informação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que do ponto político, 

o que estava em causa, era que a Câmara e Assembleia Municipal, durante muito tempo, tinham 
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determinada filosofia, relativamente à venda ambulante e que a partir de determinada altura, foi 

alterada, também, em função de uma nova lei que saiu. --------------------------------------------------  

  

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

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

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 650/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de projeto de regulamento de 

comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche em próxima reunião da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento dos contributos dados pelas forças de 

segurança envolvidas neste assunto. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse julgar que a 

questão mais complicada é a venda na frente do Mercado Municipal, dizendo parecer-lhe que o 

tipo de venda que se faz à porta do Mercado tem mais a ver com aquilo que esta proposta virá a 

regulamentar, do que com a atividade do próprio Mercado. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse ser uma questão de opção, a inclusão desta questão no regulamento do Mercado Municipal 

ou nesta proposta de regulamento, ficando, de uma maneira ou de outra, regulamentada. O senhor 

Vereador Filipe Sales disse saber que esta questão da venda em frente ao Mercado Municipal é 

uma decisão difícil, mas considera pertinente que seja tomada, por ocasião da elaboração do 

regulamento. Disse não fazer qualquer sentido que esta inclusão da venda ambulante à porta do 

Mercado Municipal seja mediante a alteração do artigo 2.º ou mesmo do 3.º do regulamento do 

mercado, quando é referido que os locais de venda no mercado são as lojas, bancas ou mesas e os 

lugares de terrado que, para esse efeito, a Câmara Municipal venha a demarcar, sendo que a zona 

frontal ao Mercado Municipal não é considerada terrado. Reiterou que esta proposta, do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, de alterar o regulamento nos seus artigos 2.º e 3.º, não faz qualquer 

sentido. Relembrou a questão que colocou à PSP, na pessoa do senhor comandante, aquando da 

reunião que tiveram com as forças de segurança, relativamente à possibilidade de se fazer cumprir 

um regulamento que impedisse a venda à porta do mercado Municipal e a resposta obtida, de se 

tratar de uma decisão política, cuja imiscuição não lhe cabia, mas sim o seu cumprimento. 

Apresentou a posição dos Vereadores do Partido Social Democrata relativamente à venda efetuada 

em frente ao Mercado Municipal, que é de não admissão da inclusão destas situações, no 

regulamento do Mercado Municipal, mas sim nesta proposta de regulamento, apesar das reservas 

que têm em relação à venda à porta do Mercado Municipal, por conflituar com um grande objetivo, 

que é a reabilitação daquele equipamento, que tem uma importância extrema e que se encontra 

muito mal aproveitado. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse não ver mal algum que esta 

questão da venda à porta do Mercado Municipal esteja incluída nesta proposta de regulamento, 

interessa que seja regulamentada, de uma forma ou de outra e que a solução encontrada permita à 

PSP a sua intervenção, em caso de incumprimento. O senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu o 

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, nomeadamente os seus artigos 70.º e 78.º e o atraso que 

existe relativamente ao prazo para aprovar o regulamento. Disse não existir outra solução, do ponto 

de vista legal, senão encarar esta situação, no âmbito do regulamento que está em discussão. 

Considerou ser uma situação que tem que ser encarada de frente e resolvida, o mais rapidamente 

possível. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse estarem de acordo com a integração desta 

situação na proposta de regulamento que está a ser discutida. Disse que, uma vez que estavam a 

discutir estas matérias, seria bom alargar os conteúdos relativamente ao regulamento do Mercado 

Municipal, tendo em conta a ideia existente em relação ao futuro do Mercado Municipal. O senhor 

Vereador Filipe Sales, para que ficasse claro, reiterou, uma vez mais, a posição desfavorável do 

PSD relativamente à venda na frente do Mercado Municipal, independentemente da inclusão, ou 

não, na proposta de regulamento em discussão ou no regulamento do Mercado Municipal. --------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 09.05.2016 * Livro 107 * Fl.350 

 

Por se ter retirado da reunião, por motivos de agenda, o senhor Vereador Ângelo Marques não 

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

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

10) Prédios do domínio privado do Município arrendados ou cedidos em direito de superfície – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 651/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem de prédios do 

domínio privado do Município que se encontram arrendados ou cedidos em direito de superfície.  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

11) Programa de Utilização do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro da Cultura:  
Deliberação n.º 652/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para aprovação do Programa de Utilização do Forte de Nossa Senhora 

da Consolação, elaborado pelo Setor de Cultura do Município, em novembro de 2008, que aqui se 

dá por reproduzido e de que arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.357 NIPG 

5461/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

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

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

de 2016 – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 653/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos 

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

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

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

13) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Ferrel – Pelouro de Ligação 

às Freguesias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 654/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de maio 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, 45/2016, de 3 de maio de 2016, que se anexa, proponho 

que a Câmara Municipal autorize o pagamento à Freguesia de Ferrel, para comparticipar em 

50% o pagamento da despesa com a manutenção de um equipamento afeto ao exercício das 

competências delegadas, realizada em 2015 no valor de 651,16 € e realizadas em 2016 no valor 

de 626,56 €, 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 de Ferrel, em 

2 de maio de 2014.» (Doc.358 NIPG 6534/16) -------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

14) Rescisão de protocolo de cooperação celebrado com a Associação Portuguesa de Direito do 

Consumo – Pelouro da Solidariedade Social: -------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 655/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 4 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Decorrente do protocolo de cooperação estabelecido com a Associação Portuguesa de Direito 

do Consumo e pela obrigatoriedade de revisão após um ano de vigência, propõe-se à Câmara 

Municipal a respetiva rescisão. 

Os motivos prendem-se com os seguintes aspetos: 

- A procura de apoio por parte da comunidade não foi significativa (durante o período em questão 

foram sinalizados 10 agregados familiares); 

- O domínio da intervenção foi limitado a incumprimentos com instituições bancárias; 

- O avanço temporal dos incumprimentos apresentados pelas famílias impossibilitou a 

intervenção dos juristas da apDC; 

- Na generalidade das situações foi necessário o encaminhamento/acompanhamento para apoio 

jurídico oficioso facultado pelo Instituto de Segurança Social; 

- Em caso de prorrogação a apDC vem propor o orçamento de 300€ mensais para a manutenção 

do gabinete (anexa-se nova proposta de protocolo onde constam novos domínios de intervenção). 

No sentido do apoio aos munícipes propõe-se a continuidade do gabinete de atendimento, com 

recurso a apoio técnico que naturalmente será complementado com apoio jurídico do ISS.» 

(Doc.359 NIPG 7241/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

15) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, com isenção de taxas 

– Acústica Médica - Hidden Hearing, L.da: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 656/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pela firma Acústica Médica – Hidden Hearing, Lda, por requerimento, 

datado de 27 de abril de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 05 de maio de 2016, proponho que se autorize a emissão 

de uma licença para ocupação da via pública, nos termos dos artigos 11.º e 84.º do mencionado 

diploma legal (RPOEP), para a realização da Ação de Rastreio Auditivo Gratuito, a realizar na 

placa central da Praça Jacob R. Pereira, nesta cidade, no próximo dia 18 de maio de 2016. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de uma ação com 

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 firma do pagamento de taxas pelo 

solicitado licenciamento.» (Doc.360 NIPG 7107/16) -----------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

16) Oferta de serviços – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche: -----  
Deliberação n.º 657/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 5 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, n.º 

59/D/16, de 19 de abril de 2016, registado sob o n.º 6403, em 21 de abril de 2016 (NIPG 6488/16), 

acompanhado das guias dos serviços prestados no ano de 2015, a informar da sua deliberação de 

oferta dos mesmos, proponho, no uso da competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a doação dos serviços prestados, 
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no ano de 2015, pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche ao 

Município de Peniche, no valor de 3.369,40 euros, e agradecer a oferta.» (Doc.631 NIPG 

6488/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

17) Parecer sobre a passagem do passeio de motas Unidos contra o Cancro pelo concelho de 

Peniche – Município de Lourinhã: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 658/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de maio 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 Lourinhã, por mail, datado de 28 de abril de 2016, e 

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

datada de 4 de maio 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.362 NIPG 6788/16) -----------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

18) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de 

apoio à atividade pontual, para a realização da Semana Académica 2016 – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 659/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

em substituição do senhor Presidente da Câmara, datada de 5 de maio 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 Associação de Estudantes da ESTM solicitando apoio logístico 

e financeiro, para a realização da Semana Académica. 

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

Considerando que a atividade terá início no dia 4 de maio 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 2 

de maio de 2016, o apoio logístico à Associação de Estudantes da ESTM para a realização da 

Semana Académica, 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 500,00 € para a atividade referida.» (Doc.363 NIPG 7219/16) -  

 

19) Apoio a Estágio da Equipa Nacional de Juniores da Federação Portuguesa de Surf – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 660/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 5 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a solicitação da Federação Portuguesa de Surf e a informação do Centro de Alto 

Rendimento, datada de 3 de maio de 2016, que se anexa, relativa ao apoio logístico para o estágio 

da Equipa Nacional de Juniores, no âmbito da preparação para o Campeonato do Mundo a 

realizar nos Açores. 

Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 
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Considerando que a atividade teve início no dia 3 de maio 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 

3 de maio de 2016, o apoio logístico à Federação Portuguesa de Surf para a realização do Estágio 

da equipa Nacional Juniores, 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.634 NIPG 

7155/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Apoio no alojamento gratuito para alunos da Escola Superior de Artes e Design das Caldas 

da Rainha – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 661/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a solicitação da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e a informação 

do Centro de Alto Rendimento, datada de 5 de maio de 2016, que se anexa, relativa ao apoio no 

alojamento gratuito para alunos da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha no 

âmbito de uma parceria desta com o MARE-IPLeiria. 

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

Considerando que a atividade tem início no dia 9 de maio 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 

6 de maio de 2016, o apoio à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar para alojamento 

dos alunos da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, 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.365 NIPG 7243/16) ---------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 662/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove e trinta 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 

20 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. --------------------------------------------------  

 

 

 


