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ATA N.º 27/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2016 

 

Aos dezasseis 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 intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Declaração de cedência ao domínio público - Eduardo Alves Gavino Chagas;  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para instalação/construção de área de serviço para 

autocaravanas, a erigir no prédio localizado no Largo do Pocinho, em Peniche - Explore Portugal 

– Operador Turístico, L.da; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de autorização para construção de passeio, para o prédio sito na Rua 

das Ferreiras, n.º 6, em Casais do Júlio - Joaquim da Silva Romão; ------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de demolição do existente e 

construção de habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa com a Rua Acácio 

Grandela, n.º 5, na Ilha do Baleal - Madalena Conceição Grandela Nunes Franco; ------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e 

muros de vedação, para o prédio sito no Caminho da Nora, em Peniche - Telmo Ricardo Amador 

Caetano e outra;---- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pólo Tecnológico para o Crescimento Azul, Docapesca – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Estudo de Requalificação da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – 

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

 ------------------- 8) Estudo urbanístico para a Unidade de Execução do Rossio de Ferrel – Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Intervenção a curto prazo no terreno do Rossio de Ferrel – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Projetos Base e de Execução, de arquitetura e especialidades para a 

reabilitação de 12 fogos do Bairro do Calvário e de 2 Equipamentos coletivos (casa da Bica e Casa 

do Calvário) – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; ------------------------------------------  

 ------------------- 11)Aquisição de terreno, sito na Rua Sacadura Cabral, em Peniche – Maria 

Prazeres dos Santos Domingos; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na 

Avenida do Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente; ---------------------------------------  

 -------------------- 13) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento 

comercial, sito na Rua das Escolas, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes; -------------------------  

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

 ------------------- 14) Exercício das atividades de venda ambulante e prestação de serviços de 
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restauração e bebidas não sedentária no concelho de Peniche; -------------------------------------------  

 ------------------- 15) Espaço de venda na Consolação – Davide Santos Alves; ------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 18) Sinalização de trânsito nas ruas dos Belos Ares e 25 de Abril, em Ferrel – 

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

 ------------------- 19) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Dr. 

Formozinho Sanchez, na Ilha do Baleal – Alberto Orlando da Silva; -----------------------------------  

 ------------------- 20) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras 

de urbanização de uma operação de loteamento, sita na Rua do Caldeirão, em Geraldes – 

Construções Geraldes, L.da; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Geral do Património Cultural – Pelouro da Cultura; -------------------------------------------------------  

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

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, na área das Rendas de Bilros – Pelouro da 

Educação;-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Memorando de entendimento celebrado entre o Município de Peniche, a 

Região de Lombardia, a cidade de Novedrate e o concelho de Camariñas, na área das Rendas de 

Bilros – Pelouro da Educação; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Contrato de arrendamento em regime de arrendamento apoiado para a 

habitação – Pelouro Solidariedade Social; ------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de abril de 

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

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

 ------------------- 26) Emissão de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche – Sector de 

Cultura;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Realização da feira mensal de Peniche – Pelouro dos Mercados e Feiras; ----  

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

 ------------------- 28) Arrendamento de uma parcela de terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel 

Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, onde funciona o parque de diversões denominado 

Sportágua – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Arrendamento de uma parcela de terreno, junto à Praia do Medão Supertubos, 

onde se encontra instalado um estabelecimento comercial – Pelouro das Finanças; ------------------  

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

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

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

 ----------------- Eventos de Iniciativa Municipal: -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) II Festival Música de Cá – Pelouro da Cultura; -----------------------------------  

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

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

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

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  
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 ------------------- 33) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Atouguia da Baleia 

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

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

 ------------------- 34) Adesão do Município à Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; ---------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 35) Licenciamento do 1.º Desfile Académico dos Finalistas, com isenção de taxas 

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

Politécnico de Leiria; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Licenciamento de espetáculo de variedades – Freguesia de Peniche; ----------  

 ------------------- 37) Serviço de táxis – horário de funcionamento; -------------------------------------  

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

 ------------------- 38) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de espetáculo de circo – 

Circo Nederland;------ ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Atribuição de apoio à sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 de 

Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para a realização do 5.º Passeio de Clássicos – Pelouro do Associativismo; ----------------  

 ------------------- 40) Atribuição de apoio à sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 de 

Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para a realização do 7.º Evento MIA – Pelouro do Associativismo; --------------------------  

 ------------------- 41) Atribuição de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito de uma 

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

Mulher – Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 42) Apoio para a limpeza de uma habitação – Pelouro da Solidariedade Social; -  

 ------------------- 43) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, no dia 18 de 

maio, Dia Internacional dos Museus e data em que se comemora o 32.º aniversário do Museu 

Municipal de Peniche – Pelouro da Cultura; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 44) Apoio a Liliana Brás - Short Film Corner do Festival de Cannes. --------------  

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

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

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

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

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

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

Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição 

do público e durante a apreciação e votação dos pontos um a treze da ordem do dia, Etelvina 

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

durante a apreciação e votação dos pontos um a sete e dez a treze da ordem do dia, e Ana Carriço, 

Técnica Superior de Arquitetura Paisagística do Departamento de Energia e Ambiente, durante 

a apreciação e votação dos pontos oito e nove da ordem do dia. Estiveram também presentes, 

durante a apreciação e votação dos pontos oito e nove da ordem do dia, os senhores Jorge 

Carvalho e Gil Ribeiro da empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da. ---------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 20/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

sete de abril, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

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

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

- Rui Almada solicitou o ponto de situação relativamente à pretensão que apresentou para 

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

Presidente da Câmara informou que a venda ambulante era um dos assuntos que iriam abordar 

na reunião de câmara, para tentarem perceber, de que forma se poderia, de forma excecional, 

atender a este tipo de situações. -------------------------------------------------------------------------------  

- Eugénio Nunes e moradores do lugar de Bufarda estiveram presentes na reunião, para saberem 

da evolução do assunto relativo ao rebanho existente na Bufarda. Apresentaram a situação, de uma 

forma mais aprofundada. Manifestaram preocupação, pela gravidade que esta situação apresenta, 

nomeadamente a nível ambiental e de saúde pública. Deram um prazo de dois meses, para 

resolução desta situação, para que não tivessem que tomar outra atitude. ------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, fazendo um enquadramento do assunto, informou relativamente 

aos desenvolvimentos que houveram sobre este processo e às diligências efetuadas. Disse julgar 

que, o compromisso de encontrar uma solução definitiva, no prazo de dois a três meses, não era 

possível, todavia, face à informação que foi dada, mais uma vez, seria possível obter, nesse prazo, 

um compromisso sério e claro, no sentido de tentar solucionar-se a situação, no futuro. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves disse que gostaria de saber qual a resposta que foi dada ao senhor Vítor 

Pé Curto, uma vez que esta situação foi apresentada por ele, em abril de 2015. Questionou, ainda, 

em que data foi dado conhecimento à Câmara Municipal, desta matéria. Considerou ser uma 

situação sensível, complexa e que tem a ver com questões de saúde pública. Disse que, aquilo que 

parece ter sido uma orientação política, do ponto de vista desta matéria ter sido tratada fora da 

Câmara, não poderia ter sido com o conhecimento da Câmara. O senhor Vereador Ângelo 

Marques disse ter tido conhecimento desta situação através do senhor Vereador Jorge Gonçalves, 

após o mesmo ter reunido com o senhor Eugénio Nunes. Disse ter ficado com a noção exata da 

grandiosidade que este problema apresenta, após se ter informado, sobre esta temática, com 

algumas pessoas do lugar de Bufarda. Disse ser preocupante que o serviço de fiscalização não 

tenha efetuado, até à data, qualquer registo fotográfico da situação, uma vez que na deslocação 

que fez em 2015, isso não foi possível, e que não tenha sido dada resposta à munícipe que levantou, 

esta mesma questão, há cerca de quatro anos atrás. O senhor Presidente da Câmara disse que a 

questão objetiva relativamente a este assunto e que iria ser abordada em sede de Câmara 

Municipal, era se seriam efetuadas diligências, por forma a encerrar a exploração de imediato. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse ser inequívoco que, face à situação existente, se encontre uma 

solução para esta situação. Disse ter tido conhecimento deste problema, há pouco tempo, através 

do senhor Vereador Jorge Gonçalves e que havia ficado bastante sensibilizado. Esclareceu que, 

enquanto políticos, não lhes competia encontrar uma solução, mas sim, tomar uma posição 

relativamente aos caminhos apresentados pelos técnicos, que seriam no sentido de cessar a 

atividade do pastor ou a deslocalização da atividade, que julga ser, à partida, o caminho mais 

sensato. Disse que, se por um lado, existe a questão social do pastor, por outro lado, existem as 

questões de saúde pública, humanitárias e de qualidade de vida a que têm direito, e não menos 

importantes. Referiu que as condições, atualmente existentes, não se coadunam com pleno 

sec.XXI. Lançou o repto para realização de uma reunião com o pastor e manifestou, desde logo, a 

sua disponibilidade para tal, o mais rapidamente possível, tendo em conta o caráter de urgência 

que a situação apresenta. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse ser importante que fosse 

presente à Câmara Municipal todo o histórico do processo, uma vez que, houve uma munícipe que 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 16.05.2016 * Livro 107 * Fl.359 

deu conta desta situação, antes de 21 de abril de 2015, data que havia sido dada como referência 

do início do processo. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que este problema não era 

exclusivo da Bufarda, mas também, de outros locais do concelho. Esclareceu que, atualmente, os 

rebanhos já não são os tradicionais e que o elevado número de animais nos rebanhos trazem todas 

estas consequências.  -------------------------------------------------------------------------------------------   

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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 10 de maio, reuniu-se com Instituto de emprego e Formação Profissional (IEFP), a 

propósito da questão que se coloca, relativamente ao funcionamento do polo do centro de emprego, 

em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 10 de maio, acompanhou parte da visita do senhor Ministro do Ensino Superior, ao IPL e 

o Edifico Cetemares, registando o destaque que o mesmo fez relativamente ao funcionamento do 

edifício, às valências e ao trabalho de investigação efetuado. --------------------------------------------  

- No dia 11 de maio, esteve presente na reunião de preparação do Dia do Pescador. -----------------  

- No dia 13 de maio, participou numa reunião da Fórum Oceano.---------------------------------------  

- No dia 13 de maio, esteve presente, junto com a Veterinária Municipal e com o Presidente da 

APAP, nas reuniões realizadas na Direção Geral de Veterinária e Alimentação e na Delegação 

Regional, em Vila Franca de Xira. ---------------------------------------------------------------------------      

- No dia 13 de maio, participou na cerimónia da entrega de diplomas da ação designada por “O 

saber não ocupa lugar”, no Sporting Clube da Estrada. --------------------------------------------------  

- No dia 14 de maio, participou numa ação, no âmbito da iniciativa Ocean Sport Fest 2016. ------  

- No dia 14 de maio, não tendo participado na apresentação do livro do autor Marco Neves, "Doze 

Segredos da Língua Portuguesa”. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de maio, concretizou-se a visita à ESIP. ------------------------------------------------------     

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 9 a 16 de maio do 

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

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

- Na reunião com a Federação Portuguesa de Natação sobre a realização do Campeonato 

Nacional de Águas Abertas e da iniciativa “Peniche a Nadar”; 

- No Festival Náutico, integrado no evento Ocean Sports Fest 2016; 

- Na visita às obras pavimentação na Rua da Fonte Boa e em diversos arruamentos na cidade e à 

intervenção municipal na Igreja de São Bernardino; 

- Na Bênção dos Finalistas 2015/2016 da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;  

- No Espetáculo com Artistas Nazarenos decorrido na Associação de Educação Física, Cultural 

e Recreativa Penichense;  

- No lançamento do livro do autor local Marco Neves, "Doze Segredos da Língua Portuguesa";  

- Na Recreação histórica realizada no caminho Ferrel-Baleal. Uma iniciativa de índole cultural 

que homenageia as tradições locais e que contou com a atuação do Grupo “Pé de Areia”.  

Dar conta de que estão inscritas mais de 6.300 pessoas nas edições de 2016 da Corrida das 

Fogueiras e Fogueirinhas, em Peniche. A maior mobilização de sempre na modalidade de 

Atletismo no concelho de Peniche.» --------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 10 de maio, reuniu-se com Instituto de emprego e Formação Profissional (IEFP), a 

propósito da questão que se coloca, relativamente ao funcionamento do polo do centro de emprego, 

em Peniche, tal como, já havia sido referido pelo senhor Presidente da Câmara. ---------------------  

- Salientou as reuniões efetuadas com as várias associações, dando conta que, de uma forma geral, 

foram bem sucedidas.-------------------------------------------------------------------------------------------  

- Participou na reunião com o júri do II Festival de Musica de Cá. -------------------------------------  

- Esteve presente no festival náutico que decorreu, inserido no âmbito do Ocean Sport Fest 2016, 

organizado pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e Escola Superior de Desporto 

de Rio Maior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Salientou a apresentação do livro do autor Marco Neves, "Doze Segredos da Língua Portuguesa”, 

na qual teve presente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse não ter estado presente na visita à ESIP, todavia, esperava que a reunião tivesse sido bem 

sucedida e que tivessem sido encontradas soluções para minimizar os odores provenientes do seu 

funcionamento. Disse que a ESIP é que deveria ter vindo à Câmara e não o contrário, por forma a 

vincar-se que o poder se encontra na Câmara, local onde deveriam ser assumidos estes 

compromissos. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que o problema das águas residuais 

se encontrava ultrapassado. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta de que esteve no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, como testemunha da 

morte de um casal espanhol, na Praia da Almagreira. -----------------------------------------------------   

- Questionou relativamente à analise que ficou de ser efetuada à questão da comparticipação do 

Dumper e do parque infantil da Freguesia de Ferrel. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

ter reunido com o secretário da Junta de Freguesia, onde foi efetuado um esclarecimento do porquê 

dos pedidos terem sido enviados após a aquisição dos equipamentos. Disse julgar que a situação 

se encontra sanada e que as duas propostas já tinham o seu despacho favorável, para serem 

presentes numa próxima reunião de câmara, apesar de não ser uma decisão exclusiva da Câmara. 

  

- Questionou para quando o arranque do projeto que existe para a Papôa, se, haverá, ainda este 

verão, algum desenvolvimento. O senhor Presidente da Câmara disse que o projeto seria 

segmentado, dando conta de algumas das intervenções que iriam ser realizados, designadamente 

na Ponta do Trovão. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a intervenção na Ponta do 

Trovão tinha início na semana decorrente e que as restantes intervenções teriam início depois de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o facto de Peniche ter perdido o Posto de Inspeção Fronteiriça (PIF), deveria refletir, 

por parte da Câmara Municipal, alguma preocupação e que no âmbito dos contactos com o 

Ministério do Mar, deveria saber-se, até que ponto seria possível, a recolocação do PIF, em 

Peniche. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que algumas empresas de Peniche têm 

apresentado algumas dificuldades, que têm a ver com as relações com o novo Governo, 

designadamente com a Direção Geral de Veterinária e Alimentação, e não com a inexistência do 

PIF, em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que, relativamente ao processo do senhor João Guilherme & Filhos, L.da, a Câmara 

deveria ter detetado que não era necessário pedir parecer às Estradas de Portugal, sendo da 

responsabilidade da mesma a resolução deste processo. O senhor Presidente da Câmara disse 

que iriam ser verificadas essas questões. --------------------------------------------------------------------    
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Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às congratulações e referências que foram efetuadas. ------------------------------------  

- Referiu as iniciativas em que não pôde estar presente, nomeadamente na Recriação Histórica de 

Ferrel, na apresentação do livro do autor Marco Neves e na reunião com as várias associações, a 

convite da senhora Vereadora Clara Abrantes. -------------------------------------------------------------  

- Questionou sobre a existência de alguma evolução relativamente aos protocolos a celebrar com 

a Brigada das Amigas, Associação Patrimonium e com o Grupo Desportivo Atouguiense. O senhor 

Presidente da Câmara e Vice-Presidente da Câmara deram conta dos desenvolvimentos. ------       

- Deu conta da existência de um terreno privado, junto ao jardim-de-infância de Geraldes, que se 

encontra com vegetação muito densa. Disse ser importante, numa primeira fase, tentar sensibilizar 

o proprietário do terreno, e caso não mostre sensibilidade aos argumentos apresentados, tentar 

encontrar outra solução. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iriam avaliar a situação 

e qual a melhor forma de a resolver. -------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Devido ao adiantado da hora, não foi colocada qualquer questão. -------------------------------------  

- Os Vereadores do PSD associaram-se, apenas, aos votos formulados pelos restantes Vereadores   

- Disse estar na expectativa que o senhor Vereador Jorge Gonçalves, dando cumprimento à sua 

palavra, apresentasse a proposta de Regimento da Câmara Municipal de Peniche. O senhor Jorge 

Gonçalves esclareceu que iria apresentar a proposta de Regimento da Câmara Municipal de 

Peniche, mas aquando da apreciação desse ponto, que consta da ordem de trabalhos. ---------------  

 

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) Declaração de cedência ao domínio público - Eduardo Alves Gavino Chagas: -----------------  
Deliberação n.º 663/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aceitar a cedência da área de 139,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 615, da freguesia de Ferrel e inscrito na 

Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 62 Secção B, para ser integrada no 

domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» O senhor Vice-Presidente da 

Câmara, Jorge Amador, não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.366 DPGU 3/14)------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para instalação/construção de área de serviço para autocaravanas, 

a erigir no prédio localizado no Largo do Pocinho, em Peniche - Explore Portugal – Operador 

Turístico, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 664/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 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 a arquitetura, tendo em conta as novas peças apresentadas e deferir o pedido de 
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licenciamento ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para instalação/construção de área de serviço para autocaravanas, a erigir no 

prédio localizado no Largo do Pocinho, em Peniche, apresentado em nome de Explore Portugal 

– Operador Turístico, Lda., no dia 10 de maio de 2016, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 11 de maio de 2016.» O senhor 

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.367 DPGU 129/15) -------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de autorização para construção de passeio, para o prédio sito na Rua das Ferreiras, 

n.º 6, em Casais do Júlio - Joaquim da Silva Romão: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 665/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que a Rua dos Ferreira, nos Casais do Júlio, tenha um único sentido 

de trânsito e seja construído um passeio. (NIPG 9633/13) ------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de demolição do existente e construção de 

habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa com a Rua Acácio Grandela, n.º 5, 

na Ilha do Baleal - Madalena Conceição Grandela Nunes Franco: ----------------------------------  
Deliberação n.º 666/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Indeferir o pedido de licenciamento para legalização de demolição do existente e construção de 

habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa com a Rua Acácio Grandela, n.º 5, na 

Ilha do Baleal, freguesia de Ferrel, apresentado em nome de Madalena Conceição Grandela 

Nunes Franco, em 13 de outubro de 2015, 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), tendo em conta que 

as peças apresentadas por parte da requerente, em resposta à audiência prévia realizada, 

continuam a não cumprir o disposto nas alíneas a) e e) do artigo 40.º do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação (RMUE), nomeadamente no que respeita ao tratamento das 

fachadas e à inclinação da cobertura, conforme parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 5 de maio de 2016. 

Motivo(s) do indeferimento: 

A – Fundamentação de Facto: 

O constante nos pareceres emitidos pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 15 de fevereiro, 30 de março e 5 de maio de 2016. 

B – Fundamentação de direito: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação.» (Doc.368 DPGU 114/15) --------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, garagem e muros de 

vedação, para o prédio sito no Caminho da Nora, em Peniche - Telmo Ricardo Amador Caetano 

e outra: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 667/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 12 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 o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

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

para construção de moradia unifamiliar, garagem e muros de vedação, para o prédio sito no 

Caminho da Nora, em Peniche, apresentado em nome de Telmo Ricardo Amador Caetano e Outra, 
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no dia 2 de março de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 5 de maio de 2016.» O senhor Vereador Ângelo Marques não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.369 DPGU 34/16) ---  

 

6) Polo Tecnológico para o Crescimento Azul, Docapesca – Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 668/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para aprovação do estudo de implantação de um conjunto de edifícios, 

numa área de intervenção a desenvolver dentro do porto de pesca de Peniche. A memória 

descritiva, datada de 9 de maio de 2016, e a planta de implantação do estudo aprovado, elaboradas 

pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, dão-se aqui por reproduzidas e arquivam-se 

cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística para enviar o estudo aprovado à atual entidade 

administradora do porto de pesca de Peniche, a empresa Docapesca - Portos e Lotas, S.A. O senhor 

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

assunto. (Doc.370) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Estudo de Requalificação da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 669/2016: Deliberado voltar a apreciar o estudo de requalificação da Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em 

próxima reunião da Câmara Municipal, devendo o mesmo ser complementado com uma proposta 

do tipo de mobiliário urbano e de quais as características a que devem obedecer as esplanadas a 

instalar na referida artéria. O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, disse que iria 

apresentar o cronograma da obra a realizar, com o respetivo faseamento. -----------------------------  

 

8) Estudo urbanístico para a Unidade de Execução do Rossio de Ferrel – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 670/2016: Deliberado voltar a apreciar o estudo urbanístico para a unidade de 

execução do Rossio de Ferrel, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em 

próxima reunião da Câmara Municipal, devendo ser ponderada a questão do Núcleo Escolar e 

envolvida a Comissão de Festas de Ferrel para se aferir a necessidade de aditar outros 

ajustamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Intervenção a curto prazo no terreno do Rossio de Ferrel – Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 671/2016: Deliberado mandatar o senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge 

Amador, para que, em articulação com a Comissão de Festas de Ferrel e a Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística, apresente uma proposta de intervenção, a curto prazo, no terreno do Rossio 

de Ferrel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Projetos Base e de Execução, de arquitetura e especialidades para a reabilitação de 12 fogos 

do Bairro do Calvário e de 2 Equipamentos coletivos (casa da Bica e Casa do Calvário) – Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 672/2016: Após apreciação, a proposta relativa aos projetos base e de execução 

de arquitetura e especialidades para a reabilitação de 12 fogos do Bairro Senhor do Calvário, em 

Peniche, e de 2 equipamentos coletivos, denominados Casa da Bica e Casa do Calvário, foram 

retirados da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------  
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11) Aquisição de terreno, sito na Rua Sacadura Cabral, em Peniche – Maria Prazeres dos 

Santos Domingos: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 673/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que a senhora Maria Prazeres dos Santos Domingos seja informada 

de que o Município não está interessado em adquirir um prédio urbano, sito na Rua Sacadura 

Cabral, em Peniche. (NIPG 1753/16) ------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

12) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na Avenida do 

Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 674/2016: Deliberado concordar com a informação do Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 6 de abril de 2016, que aqui se dá por reproduzida e 

de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, relativa à ocupação de espaço público 

com um estrado e uma esplanada aberta, na Avenida do Mar, em Ferrel, para apoio ao 

estabelecimento comercial denominado Bea’s Tostas, de que é explorador o senhor Bruno 

Alexandre Ribeiro Valente. (Doc.371 NIPG 12482/14) --------------------------------------------------  

 

13) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento comercial, sito na Rua 

das Escolas, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 675/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 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 Senhor Rui Manuel Conceição Antunes, por requerimento, datado 

de 5 de dezembro de 2015, para colocação de placa na empena do estabelecimento “ Aloha 

Caffé”, sito na rua das Escolas, n-º 16, em Ferrel, considerando o parecer emitido pela 

Fiscalização Técnica, em 18.04.2016, e o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, da mesma data, proponho que se manifeste a intensão de indeferimento, por ser 

proibido afixar publicidade nas empenas, nos termos n.º 5 do art.º 74.º do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, e que se proceda à 

audiência prévia dos interessados, nos termos do artigo 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo.» (Doc.372 NIPG 1384/16) -----------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 676/2016: Considerando o adiantado da hora, o senhor Presidente da Câmara 

propôs, e foi aceite por todos os membros da Câmara Municipal, que os assuntos da ordem do dia 

ainda não apreciados e votados fossem retirados da ordem do dia e apreciados em reunião 

extraordinária, a realizar no dia 18 de maio de 2016, com início às dezassete horas, exceto os 

pontos vinte e sete e trinta, que foram apreciados e votados de imediato. ------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

27) Realização da feira mensal de Peniche – Pelouro dos Mercados e Feiras: --------------------  
Deliberação n.º 677/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que se mantenha a realização da feira mensal de Peniche, no dia 26 

de maio de 2016, feriado nacional. ---------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 
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30) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em média 

tensão e baixa tensão especial – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 678/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 13 de março 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 26 de abril de 2016, deliberou que se procedesse à abertura 

do procedimento para o fornecimento de eletricidade em média tensão (MT) e baixa tensão 

especial (BTE). 

Foram convidadas a apresentar propostas as empresas que celebraram contrato ao abrigo do 

acordo quadro n.º 1/2015 CC-Oeste. 

Apresentaram propostas as empresas: EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. e Galp 

Energia Power, S.A. 

O júri, em 9 de maio de 2016, elaborou o relatório preliminar de análise e avaliação das 

propostas, onde, nomeadamente, propôs a ordenação das propostas para efeitos de adjudicação. 

A 12 de maio de 2016, os concorrentes foram chamados a pronunciar-se, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, sobre o teor e conclusões do relatório preliminar, tendo os concorrentes 

informado que prescindiam do prazo de audiência prévia e nada tinham a opor. 

Em 13 de maio de 2016, o júri, elaborou o relatório final, e decidiu manter o teor e conclusões do 

relatório preliminar. 

O n.º 4 do artigo 148.º do CCP define que cabe ao órgão competente para a tomada de decisão, 

a Câmara Municipal, decidir sobre as propostas contidas no relatório final, que se resume a: 

1. Ordenação das propostas: 

Classificação Concorrentes Lote 1 Lote 2 Valor global 

1.º Galp Energia Power, S.A. 90 971,70 € 29 329,57 € 120 301,27 € 

2.º 
EDP Comercial – Comércio 

de Energia, S.A. 
92 769,88 € 29 900,27 € 122 670,85 € 

2. Adjudicação 

Ao concorrente Galp Energia Power, S.A., os lotes 1 e 2, pelo preço contratual de 90 971,70 € e 

de 29 329,57 €, respetivamente, a que corresponde um valor global 120 301,27 € (cento e vinte 

mil trezentos e um euros e vinte e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

E nos termos do artigo 98.º do CCP cabe, ainda, à Câmara Municipal: 

3. Aprovação da minuta do contrato 

Anexa-se a minuta do contrato a celebrar com a empresa Galp Energia Power, S.A., que deve ser 

aprovada em simultâneo com a decisão de adjudicação, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do 

CCP.» (Doc.373 NIPG6434/16) ------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 779/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte horas, 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 
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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. --------------------------------------------------  

 

 

 


