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ATA N.º 31/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 6 DE JUNHO DE 2016 

 

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

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores 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 – Luiz Rothier Bautzer; -----------  

 ------------------- 2) Pedido de certidão de separação física, desafetação de caminho público – 

Arlindo Fidalgo Antunes, Cabeça de Casal da Herança de; ----------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para demolição parcial de edifício e verificação do 

estado da obra, sita no Campo da República, em Peniche – Eduardo Augusto Martins Leiria Dias; 

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

sita na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Carlos Manuel de Melo Ribeiro; -------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia 

unifamiliar, sita na Rua Padre António Marcelino, em Ferrel – Fernando Manuel Pereira dos 

Santos;---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

sita na Rua da Água Doce, nos Casais do Baleal – Horácio Vieira Leal; -------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia 

unifamiliar com muros de vedação, na Rua da Nossa Senhora do Rosário, em Bufarda – Luís José 

Atalaia Santos;------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento de construção de um armazém agrícola, junto à antiga 

Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João Guilherme & Filho, L.da; 

 ------------------- 9) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos 

Casais do Baleal, promovida pela empresa Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da – João 

Manuel Cordeiro Brasão; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Hipoteca de lotes – Construções Vila Maria, L.da; --------------------------------  

 ------------------- 11) 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; ------------------------------------  

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

 -------------------- 12) Ocupação de espaço público, para exposição e venda de artesanato – Fabian 

Hans Dohmen;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Sinalização rodoviária para a Rua António Cervantes, em Peniche – Pelouro 

do Trânsito;------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Sinalização rodoviária para o Caminho Municipal 1404, estrada de ligação 

entre Casal da Vala e Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------  
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 ------------------- 15) Implantação de dissuasores de estacionamento, na Rua Dr. Francisco Seia e 

Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------  

 ------------------- 16) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua 5 de 

Agosto, em Ferrel – Eduardo Filipe Conceição Nunes; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua António 

Maria de Oliveira, em Peniche – Vítor Joaquim Belo Henriques; ---------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ----------------- Cultura: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Mapa das intervenções arqueológicas a realizar pelo Município de Peniche – 

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

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Apelo a tomada de posição em defesa da escola pública – Federação Nacional 

dos Professores;--------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 22) Início de funções do novo Conselho de Administração – Docapesca – Portos 

e Lotas, S.A.;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Licenciamento de evento denominado Baleal Fun Fest 2016 – Freguesia de 

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

 ------------------- 24) Licenciamento de evento denominado 1.º Passeio de Clássicas do SCE, com 

isenção de taxas – Sporting Clube da Estrada; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Licenciamento de evento denominado As Ferrugentas, com isenção de taxas 

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

 ------------------- 26) Parecer sobre a passagem do 39.º Grande Prémio Internacional de Torres 

Vedras “Troféu J. Agostinho” pelo concelho de Peniche – Município de Torres Vedras; -----------  

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

 ------------------- 27) Atribuição de apoio ao Grupo Desportivo Atouguiense, pelas obras de 

remodelação dos balneários e da instalação elétrica – Pelouro do Associativismo; -------------------  

 ------------------- 28) Atribuição de apoio à Federação Portuguesa de Vela, para a realização de 

evento denominado Formula WindSurfing Series 2016 Portugal – Pelouro das Atividades 

Económicas;------------ -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 29) Atribuição de apoio à Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, L.da, para a 

realização de evento denominado 19.ª Expedição em Autonomia às Berlengas em Kayak 2016 – 

Pelouro das Atividades Económicas;-------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Atribuição de apoio ao Agrupamento Escutistas 1008 do Forte da Casa, para 

estadia no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro do Parque de 

Campismo;------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Atribuição de apoio ao Clube Escape Livre, com isenção do pagamento da 

taxa de ingresso no Museu Municipal – Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------  

 ------------------- 32) Atribuição de apoio ao Instituto Politécnico de Leiria, Be@Berlenga – 

Pelouro do Turismo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  
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O senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da Câmara, não participou na 

reunião, tendo a mesma sido presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. ----------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente, no exercício de funções de presidente de 

câmara, eram catorze horas e quarenta minutos, encontrando-se na sala seis dos sete elementos 

que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Diretora e Assistente 

Técnico do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, 

Jorge Abrantes, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, durante os períodos de antes da ordem 

do dia e da ordem do dia, 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 onze da ordem do dia, e Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de 

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

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Não foi presente qualquer ata. ------------------------------------------------------------------------------  

 

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:

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

- Ludgero Luís Silvério relembrou que já havia tido situações semelhantes quando o 

estabelecimento tinha o uso de pastelaria e que havia, nessa altura, tido uma grande despesa por 

ter solicitado ao ISQ algumas medições de ruído e ter levado o caso a tribunal. Solicitou que fosse 

efetuada, através do Município, uma medição de ruído, uma vez que, na Rua Bartolomeu Dias, em 

Peniche, existe um café que efetua karaokes, até de madrugada, impossibilitando o descanso dos 

moradores. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que não foi passada qualquer 

licença para o karaoke. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

confirmou que, pelo delegado de Peniche, não havia sido passada qualquer licença para karaoke, 

o que não quer dizer que não tenha sido adquirida noutro posto, cabendo à PSP, verificar tal 

situação. Relativamente à questão do horário, esclareceu que, este é praticado livremente, com a 

condição de afixação, do mesmo, na porta do estabelecimento. Sobre a questão do ruído, disse 

que, independentemente de terem licença ou não para a realização do karaoke, tinha que ser 

passada uma licença especial de ruído, que é da competência do senhor Presidente da Câmara e 

que também não foi emitida. Em relação ao processo de medição de ruído, efetuado quando a 

exploração do estabelecimento era efetuada por outro explorador, disse não contribuir para um 

novo processo, que se possa vir a iniciar. Sugeriu que, sempre que haja algum problema, seja 

chamada a PSP, por forma a haver uma participação, só assim, a Câmara Municipal poderá 

instaurar os processos de contraordenação e verificar tudo o que é possível fazer-se, em termos 

legais e de competência da Câmara Municipal. O senhor Ludgero Luís Silvério deu conta de ter 

efetuado participação na PSP e que estes enviariam um relatório para a CMP. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que, tendo em conta que, neste momento, não existia mais 

informação, iriam verificar a situação e que, posteriormente, informariam o requerente sobre o 

assunto. Sugeriu ao requerente que fosse efetuado um esforço, junto da PSP, no sentido de fazer 

chegar o relatório, para se verificar o que pode ser feito. O senhor Vereador Filipe Sales sugeriu 
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que se mandatasse o senhor Presidente da Câmara a solicitar a presença do atual explorador do 

estabelecimento para, numa atitude pedagógica, esclarecer-se que, ao incorrer na questão do ruído, 

o explorador do estabelecimento poderá ter problemas, evitando, talvez, todo este arrastar de 

procedimentos, ao invés de se estar a aguardar os autos emitidos pela PSP. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que o relatório da PSP é importante, uma vez que pode estar-se 

perante um processo que pode ter um desfecho feliz ou não, sendo o melhor acautelar essa situação. 

Disse que a prática da Câmara Municipal tem sido, sempre, a que o senhor Vereador Filipe Sales 

havia sugerido. O senhor Vereador Ângelo Marques concordou que as ações de sensibilização 

são muito importantes, não invalidando que as outras ações sejam efetivadas, nomeadamente, 

junto da PSP e com medição do ruído. -----------------------------------------------------------------------  

- Nuno Rainha fez uma apresentação dos elementos relativos ao processo n.º 42/16, em nome de 

Horácio Vieira Leal, por forma a que a Câmara Municipal possa tomar uma decisão fundamentada 

e o mais equilibrada possível, relativamente à pretensão de ampliação da moradia sita, na Rua da 

Água Doce, nos Casais do Baleal. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o assunto 

fazia parte da ordem de trabalhos daquela reunião e que seria, posteriormente, apreciada de uma 

forma mais exaustiva e tendo por base a intervenção do requerente. Passou a palavra ao senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que 

esclareceu que a Câmara Municipal iria ponderar a legalização de um todo, e não só da ampliação, 

uma vez que, tanto a casa como o muro, foram efetuados sem qualquer licença, e um possível 

alargamento a rua. O senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu que a informação técnica que 

acompanhava o processo propunha claramente o indeferimento. ----------------------------------------    

- João Maciel quis saber qual o ponto de situação, relativamente à questão da reserva de lugar de 

estacionamento para cargas e descargas, junto às suas residenciais, em Peniche. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que não foi tomada qualquer decisão relativamente a este assunto, 

bem como, foi feito relativamente a outros assuntos com características semelhantes. Manifestou 

a sensibilidade da Câmara Municipal relativamente à resolução daquele problema. Disse que 

foram vistos vários cenários para encontrar a solução relativamente à questão do estacionamento 

para evitar a intervenção da PSP, tal como tem vindo a acontecer. Questionou o requerente se, face 

à experiência que possui, tem alguma sugestão mais objetiva que pudesse apresentar. O senhor 

João Maciel deu como exemplo os lugares de estacionamento para cargas e descargas reservados 

para as residências e hotéis, existentes nas Caldas da Rainha. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que era claro que o que existia junto às residenciais do senhor João Maciel não era 

suficiente. O senhor vereador Filipe Sales esclareceu que o que foi dito pelo senhor Vice-

Presidente da Câmara na reunião realizada a 23 de maio de 2016, aquando do período de 

intervenção dos vereadores, relativamente a esta matéria, que se iria cumprir o que estava 

determinado, não faz qualquer sentido, na medida em que, ainda, nada está definido. Disse que 

toda esta discussão, já foi tida há mais de meio ano. Relembrou que, tendo por base o regulamento 

existente, em Peniche, não é possível cobrar-se uma taxa para que determinados lugares fiquem 

adstritos exclusivamente a determinados estabelecimentos. Relembrou que os vereadores do 

Partido Social Democrata haviam proposto que se acautelasse esta possibilidade de alguém 

solicitar uma reserva de lugar de estacionamento, adstrito a uma prestação de serviços, desde que 

pago. Disse que a concretização desta situação resolveria o problema do senhor João Maciel e 

proporcionaria, mais um encaixe de receitas para o Município, todavia, a sua concretização carecia 

de alteração aos regulamentos existentes. Reiterou a disponibilidade dos vereadores do PSD para, 

do ponto de vista regulamentar, abrir espaço a quem pretender usufruir de uma reserva de lugar de 

estacionamento adstrito a um estabelecimento comercial, mediante uma série de condições. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que, ao dizer que iria cumprir o que estava 

determinado, fazia sentido, na medida em que, o que existe no espaço em questão está de acordo 

com o que foi aprovado, não podendo fazer qualquer outra coisa, porque a Câmara Municipal, até 
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à data, ainda, não tomou outra decisão. A senhora Vereadora Cristina Leitão relembrou que o que 

estava a acontecer era resultado do senhor Vice-Presidente da Câmara não assumir a postura que 

teve aquando da discussão do regulamento, onde foram apresentadas propostas relativamente ao 

estacionamento, que não foram aceites, tendo sido o regulamento retirado. Reiterou o que havia 

sido dito pelo senhor Vereador Filipe Sales, que a concretização desta situação resolveria o 

problema do senhor João Maciel e proporcionaria, mais um encaixe de receitas para o Município. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iriam tentar melhorar o que existia no espaço em 

questão e encontrar a melhor solução para o problema apresentado pelo senhor João Maciel. -----         

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 30 de maio a 5 de junho 

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

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

- Na reunião do Conselho Estratégico da Reserva Natural das Berlengas;  

- Na Corrida do 1º Ciclo dinamizada pelo Agrupamento de Escolas de Peniche; 

- Nas Comemorações do Dia Mundial da Criança com a palhaça “Picolé”. Uma iniciativa que 

marcou as comemorações deste dia e que contou com a participação dos vários estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1º ciclo do Concelho de Peniche; 

- Na Sessão de abertura da 3ª edição da Ação de Formação intitulada por “A Região de Peniche 

como laboratório de estudo das Geociências” organizada pela Associação Portuguesa de 

Geólogos na Escola Secundária de Peniche; 

- Na Festa de Finalistas dos Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia;  

 - No Sarau de Ginástica organizado pela Associação Educação Física Cultural e Recreativa 

Penichense;  

- Na final de Juvenis disputada entre o Peniche Amigos Clube e a CCDS de Casal Velho; o PAC 

venceu! Parabéns a todos!; 

-Na Festa do Grupo Desportivo Atouguiense que festejou uma época desportiva marcante para 

os atletas, treinadores e encarregados de educação; 

- Nas iniciativas integradas no âmbito das Comemorações do Dia Nacional do Pescador, 

designadamente no seminário sobre a Fileira Socioeconómica da Pesca que contou com a 

presença da Senhora Ministra do Mar; na cerimónia de inauguração do Centro de Convívio da 

Acompanha CRL (antiga casa de trabalho das mulheres dos pescadores/ Ex - Traquinas), um 

projeto cofinanciado pelo PROMAR e pelo Município de Peniche; na deposição de coroa de flores 

no monumento ao pescador; na cerimónia de homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores da 

Pesca do Centro e na tradicional sessão de fados com o reconhecido fadista António Severino;  

- Na Final de época desportiva do grupo KopKopos, um grupo que está há 42 anos ao serviço do 

desporto e da promoção de Peniche em todo o país;  

- Na missa de Inauguração das obras da Igreja São Bernardino;    

- No convívio dinamizado pela União Desportiva e Cultural de S. Bernardino;   

- No 5º encontro das Ferrugentas;  

- Na visita às obras municipais de pavimentação da via junto à ESTM e outras obras de melhoria 
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da rede viária no Concelho;» ---------------------------------------------------------------------------------  

 

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. ------------------------------------------------  

- Referiu a reunião com o Grupo Desportivo Atouguiense, para análise da própria atividade do 

grupo e para encontrar soluções sustentáveis. --------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de junho, reuniu-se com o Centro de Dia da Bufarda, a propósito da pretensão que existe 

em criarem mais um espaço para colocação de mais vinte camas.  --------------------------------------  

- No dia 1 de junho, esteve presente numa reunião de avaliação intercalar, no âmbito do projeto 

Escolhe-te. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de junho, reuniu-se com o senhor presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia com o senhor Padre Carlos, a propósito do Centro Paroquial de Bem Estar Social de 

Atouguia da Baleia e de todas as suas valências. -----------------------------------------------------------  

- No dia 2 de junho, reuniu-se com a doutora Célia Roque, Diretora do Centro de Emprego. ------  

- Referiu o dia do Pescador, a forma como correu e a todas as atividades inerentes a este dia e a 

inauguração do Centro de Dia da Acompanha. -------------------------------------------------------------  

  

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se a todas as felicitações e referências efetuadas. --------------------------------------------  

- Tendo por base a intervenção da senhora Vereadora Clara Abrantes, disse que, de facto o Portugal 

2020 não previa novas infraestruturas sociais, todavia, existe a possibilidade de, quando existem 

determinadas valências numa IPSS e se houver espaço, pode fazer-se candidatura. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que tinha que ser encontrada uma solução, para a necessidade óbvia 

que a Atouguia da Baleia tem, de um centro de dia. -------------------------------------------------------    

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se a todas as felicitações anteriormente referidas. --------------------------------------------  

- Solicitou ponto de situação, relativamente ao concurso do estabelecimento Taskareia, no Molhe 

Leste. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o projeto esteve no Departamento de 

Obras Municipais, até 25 e maio de 2016 e que depois seguiu para a Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu o facto de nunca lhe ter chegado, convenientemente, informação relativamente ao imóvel 

do São Pedro de Alcântara. O senhor Vice-Presidente da Câmara solicitou aos serviços que 

fizessem chegar, ao senhor Vereador, a informação que foi solicitada. ---------------------------------  

- Apresentou três situações que o desagradam bastante, designadamente a situação degradante das 

muralhas, o estado de alguns acessos às praias e a questão das ervas daninhas que se verificam por 

toda a cidade. Relativamente à questão das muralhas e da necessidade de intervenção, o senhor 

Vice-Presidente da Câmara, disse ser um assunto, já discutido nas duas últimas reuniões, nas 

suas duas perspetivas, a da limpeza e de algumas intervenções que se propunha realizar. Deu conta 

de que foi concluído incluir-se este assunto, em termos de intervenções do Portugal 2020. Disse 

que, em termos de intervenções, tem sido dada prioridade à rede viária, aos caminhos agrícolas da 

Freguesia de Ferrel, a alguns acessos a praias e à reposição de areias nas praias. Esclareceu que a 

questão das ervas era uma preocupação, e que ao contrário do que havia sido dito, não é um 

problema de Peniche, mas, um problema geral do país e muito sentido no Oeste. --------------------    

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que, a imposição legal e os constrangimentos que advêm da aplicação de fitofarmacêuticos, 
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não se aplicam apenas a Peniche e que, relativamente a esta matéria, o concelho de Peniche é quem 

está pior. Disse não concordar que os contratos de emprego e inserção sejam a solução para esta 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Os Vereadores do PSD associaram-se aos votos de felicitação formulados anteriormente pelos 

vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para o estado em que se encontra o espaço, utilizado como estacionamento, frente ao 

antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, que em nada dignifica o centro da cidade. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria verificar a situação e que iriam ser trocados 

os recipientes de recolha de resíduos ali existentes, por forma a dar outro aspeto ao local. ---------   

- Referiu, igualmente, o espaço existente na Rua Tenente Valadim, em frente à pastelaria Brismar, 

dizendo continuar num estado calamitoso. Disse considerar importante que se encontrem soluções 

para dissimular estas situações. Manifestou a sua não concordância, relativamente ao 

estacionamento no espaço em questão, uma vez que, conflitua com um espaço, que se quer 

pedonal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Reiterou as solicitações, que já havia efetuado, cujas respostas nunca obteve, relativamente à 

questão da Rua da Malaca, Regueira do Poço e o histórico do processo relativo ao rebanho da 

Bufarda. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que na semana seguinte daria informações 

relativamente ao assunto da Rua da Malaca, relativamente à Regueira do Poço, iria solicitar ao 

senhor Presidente da Câmara e que o processo do rebanho da Bufarda, já havia sido visto. --------   

- Solicitou a colocação de plásticos pretos em volta dos semáforos que não estão em 

funcionamento, por forma a evitar acidentes. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria 

analisar a questão colocada pela senhora Vereadora. ------------------------------------------------------  

  

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 – Luiz Rothier Bautzer: -----------------------------  
Deliberação n.º 861/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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 348,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 3205, da freguesia de Atouguia da Baleia 

e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 3865, para ser integrada 

no domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» -----------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (DPGU 135/15 Doc.430) -----------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de certidão de separação física, desafetação de caminho público – Arlindo Fidalgo 

Antunes, Cabeça de Casal da Herança de: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 862/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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«Desafetar a área de 265m2 do Caminho Rural, sito na Serra d’El-Rei, assinalado na planta 

anexa, para integração no domínio privado do município, com o objetivo de posteriormente ser 

permutada com igual área a ceder pelo requerente ao domínio público.» (DPGU C237/14 

Doc.431) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de licenciamento para demolição parcial de edifício e verificação do estado da obra, 

sita no Campo da República, em Peniche – Eduardo Augusto Martins Leiria Dias: --------------  
Deliberação n.º 863/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Notificar o proprietário para apresentar, no prazo de 45 dias, um projeto devidamente instruído 

que inclua a reabilitação do edifício em apreço e as alterações que considerar necessárias para 

rentabilizar os aspetos formais e funcionais do edifício, de acordo com o disposto no n.º 2, do 

artigo 89.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), conforme 

descrito nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 1 

de junho de 2016.» (DPGU 32/14 Doc.432) ----------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Avenida 

do Mar, nos Casais do Baleal – Carlos Manuel de Melo Ribeiro: -------------------------------------  
Deliberação n.º 864/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta referente ao pedido de 

licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Avenida do Mar, nos 

Casais do Baleal, apresentado por Carlos Manuel de Melo Ribeiro, em próxima reunião da Câmara 

Municipal, devendo a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística verificar quais as decisões 

tomadas pelos órgãos do Município para situações análogas. (DPGU 147/15) ------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na Rua 

Padre António Marcelino, em Ferrel – Fernando Manuel Pereira dos Santos: --------------------  
Deliberação n.º 865/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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 e deferir o pedido de 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, na sua 

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para legalização de alterações em 

moradia unifamiliar, sita na Rua Padre António Marcelino, n.º 33, no lugar e freguesia de Ferrel, 

apresentado em nome de  Fernando Manuel Pereira dos Santos, no dia 9 de março, tendo em 

conta o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 31 de maio 

de 2016.» (DPGU 40/16 Doc.433) ---------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da 

Água Doce, nos Casais do Baleal – Horácio Vieira Leal:-----------------------------------------------  
Deliberação n.º 866/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta referente ao pedido de 

licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da Água Doce, nos 

Casais do Baleal, apresentado por Horácio Vieira Leal, em próxima reunião da Câmara Municipal. 

(DPGU 42/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia unifamiliar 

com muros de vedação, na Rua da Nossa Senhora do Rosário, em Bufarda – Luís José Atalaia 

Santos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 867/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 3 de junho 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para demolição do existente e construção de moradia unifamiliar com muros de vedação, a 

implantar no prédio urbano sito na Rua da Nossa Senhora do Rosário, n.º 14, no lugar de Bufarda, 

freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Luís José Atalaia Santos, no dia 18 de 

março de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 1 de junho de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados 

no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» (DPGU 

48/16 Doc.434) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento de construção de um armazém agrícola, junto à antiga Estrada 

Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João Guilherme & Filho, L.da: -----  
Deliberação n.º 868/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para construção de armazém agrícola, no prédio rústico sito no “Outeiro do Pedro”, no lugar de 

Alto do Veríssimo, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de João Guilherme & 

Filhos, Lda., no dia 29 de março de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 1 de junho de 2016. Os Projetos de especialidades 

deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma 

acima referido.» (DPGU 53/16 Doc.435) -------------------------------------------------------------------  

 

9) Alteração a uma operação de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos Casais do Baleal, 

promovida pela empresa Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da – João Manuel Cordeiro 

Brasão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 869/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta referente ao pedido de alteração 

a uma operação de loteamento, sita na Quinta das Palmeiras, nos Casais do Baleal, promovida pela 

empresa Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da, apresentado por João Manuel Cordeiro 

Brasão, na próxima reunião da Câmara Municipal. A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve 

presente na Sala de Sessões durante a apreciação deste assunto. (DPGU L3/89) ---------------------  

 

10) Hipoteca de lotes – Construções Vila Maria, L.da: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 870/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta referente ao pedido de hipoteca 

de lotes, apresentado por Construções Vila Maria, L.da, em próxima reunião da Câmara Municipal. 

(DPGU L1/09) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) 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 871/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar os projetos-base apresentados pelo projetista no dia 27/04/2016, com retificações de 

25/05/2016, nas condições constantes dos pareceres internos emitidos, que se anexam. Aprovar o 

enquadramento da pretensão para a “Casa da Bica” nas condições definidas no n.º 3.1 do artigo 
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14.º do regulamento do Plano Diretor Municipal, no que se refere a “Áreas de verde urbano e 

enquadramento.» (Aprov. 86/2015 Doc.436) ---------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

12) Ocupação de espaço público, para exposição e venda de artesanato – Fabian Hans Dohmen:  
Deliberação n.º 872/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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 Sr. Fabian Hans Dohmen, explorador do estabelecimento “The 

Base”, por requerimento, datado de 30 de maio de 2016, e considerando  a informação da Secção  

de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, de 1 de Junho de 2016, proponho que se 

autorize a emissão de uma licença para ocupação da via pública, nos termos do artigo 84.º do 

mencionado diploma legal (RPOEP), para a realização da exposição e venda de artesanato, a 

realizar nos espaços confinantes com o estabelecimento, aos sábados e domingos nos meses de 

julho e agosto de 2016,  e durante o Campeonato Mundial de surf/2016.» (NIPG 8372/16 Doc.437)

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

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

13) Sinalização rodoviária para a Rua António Cervantes, em Peniche – Pelouro do Trânsito:  
Deliberação n.º 873/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 do 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, na Rua António Cervantes, n.º 75, em Peniche. Propõe-se à 

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

Serviços Municipais.» (NIPG 8928/16 Doc.438) ----------------------------------------------------------  

 

14) Sinalização rodoviária para o Caminho Municipal 1404, estrada de ligação entre Casal da 

Vala e Lugar da Estrada – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 874/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 19.º, 32.º e 34.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, no caminho municipal 1404 – Estrada de ligação entre Casal 

da Vala e Lugar da Estrada. Propõe-se à Câmara Municipal a apreciação e respetiva 

homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (NIPG 7423/16 

Doc.439) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Implantação de dissuasores de estacionamento, na Rua Dr. Francisco Seia e Rua Afonso 

de Albuquerque, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 875/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de maio de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  
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«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de implantação de dissuasores de estacionamento (pilaretes), na Rua Dr. 

Francisco Seia e Rua Afonso de Albuquerque. Propõe-se à Câmara Municipal a apreciação e 

respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (NIPG 

6847/16 Doc.440) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua 5 de Agosto, em 

Ferrel – Eduardo Filipe Conceição Nunes: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 876/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 2 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

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

o auto de vistoria.» (NIPG 8835/16 Doc.441) --------------------------------------------------------------  

 

17) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua António Maria de Oliveira, 

em Peniche – Vítor Joaquim Belo Henriques: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 877/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 2 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

Edificação), propõe-se à Câmara Municipal a apreciação e autorização para a emissão do 

aditamento à certidão de propriedade horizontal.» (NIPG 8833/16 Doc.442) ------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

18) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 878/2016: Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, do senhor Vice-

Presidente da Câmara, Jorge Amador, e da senhora Vereadora Clara Abrantes, ambos da Coligação 

Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Socialista e do 

Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 3 de 

junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao 

livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação prestada pelos serviços do Município, informação 57/2015 da 

DDAF, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Atribuição das Casas denominadas 

“Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga”, proponho que a Câmara Municipal solicite 

parecer, meramente consultivo, à Comissão de Pescadores e Operadores marítimo-turísticos, 

sobre as pronúncias apresentadas ao abrigo do direito de audiência prévia.» (Doc.443) ----------  

O senhor Vereador Filipe Sales fez um breve relato dos últimos acontecimentos relativos a este 

assunto. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu algumas 

questões relativamente à proposta apresentada, de se solicitar parecer consultivo à comissão de 

pescadores e operadores Marítimo-Turísticos, face às três contestações apresentadas. O senhor 

Vereador Filipe Sales recordou que os vereadores do PSD votaram contra a última deliberação 

relativa a este assunto, de proceder à audiência dos interessados, e apresentaram uma declaração 

de voto, por repudiarem a forma como foi conduzido este processo. Alertou para o facto de que 

esta proposta, de solicitar novo parecer irá encetar novo processo e irá protelar e arrastar por mais 

tempo a questão da atribuição dos abrigos da Berlenga para o ano de 2016, que deveria ter sido 

efetuada em janeiro e maio, para pescadores e operadores Marítimo-Turísticos, respetivamente. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, apesar de fazer parte das competências da Câmara 
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Municipal tomar uma posição relativamente a este assunto, julga ser uma mais valia envolver a 

comissão até ao fim do processo. Considerou bastante importante o facto deste processo, apesar 

de todos os constrangimentos, se aproximar, cada vez mais, da realidade. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse que se abstiveram relativamente à proposta de proceder-se à audiência prévia aos 

interessados, não significando isso, que estejam de acordo com a forma como o processo tem vindo 

e está a ser conduzido. Relembrou que estavam no mês de junho e que esta atribuição dos abrigos 

deveria ter sido efetuada no mês de janeiro aos pescadores e em maio às Marítimo-Turísticas. 

Disse ser lamentável que esta situação aconteça todos os anos e que se continue a dar este mau 

exemplo de como as coisas devem ser conduzidas. Acrescentou que não se deve justificar esta 

situação com a questão dos regulamentos terem sido alterados, uma vez que o regulamento 

atualmente em vigor foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal em 29 de abril de 

2015, o que daria todo o tempo de se preparar o concurso para atribuição dos abrigos da Berlenga 

de 2016. Disse que se quem lidera o processo entende que deve ser ouvida a comissão e emitido 

um parecer consultivo, que o faça. O senhor Vereador Filipe Sales disse que os vereadores do 

PSD se demitiam de qualquer responsabilidade deste processo. A senhora Vereadora Clara 

Abrantes disse que havendo a proposta do senhor Presidente da Câmara, no sentido de se envolver 

a comissão, então que seja ouvida.  --------------------------------------------------------------------------   

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------  
Deliberação n.º 879/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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, 60/2016, de 3 de junho de 2016, que se anexa, proponho 

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

75/2013, de 12 de setembro, aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 

(modificação n.º 12), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (NIPG 

Doc.444) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CULTURA: 

 

20) Mapa das intervenções arqueológicas a realizar pelo Município de Peniche – Pelouro da 

Cultura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 880/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação n.º 59/2016, 

datada de 2 de julho de 2016, do Setor de Cultura, que contém o mapa das intervenções 

arqueológicas a realizar pelo Município de Peniche. (NIPG 8860/16) ----------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

21) Apelo a tomada de posição em defesa da escola pública – Federação Nacional dos 

Professores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 881/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da carta da Federação 

Nacional dos Professores, datada de 17 de maio de 2016, referente à tomada de posição em defesa 

da escola pública. (NIPG 8058/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 
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22) Início de funções do novo Conselho de Administração – Docapesca – Portos e Lotas, S.A.:  
Deliberação n.º 882/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 2 de junho de 2016, para se felicitar os novos membros do Conselho de Administração da 

empresa Docapesca – Portos e Lotas, S.A. pela sua nomeação e desejar-lhes os melhores sucessos 

no exercício das suas funções. --------------------------------------------------------------------------------  

Todos os membros da Câmara Municipal manifestaram a sua disponibilidade para participarem 

numa reunião com o novo Conselho de Administração da Docapesca – Portos e Lotas, S.A. (NIPG 

86531/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

23) Licenciamento de evento denominado Baleal Fun Fest 2016 – Freguesia de Ferrel:--------  
Deliberação n.º 883/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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 Junta de Freguesia de Ferrel, por requerimento, datado de 12 de 

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

Municipais, datada de 30 de maio de 2016, proponho que se autorize a emissão de uma licença 

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

de setembro, para a realização do evento denominado “Baleal Fun Fest 2016”, no Parque de 

Estacionamento da Praia do Baleal, nos dias 24 e 25 de junho de 2016; Licença para Espetáculos 

de Divertimentos Públicos ao Ar Livre, para realização do referido evento musical, nos termos do 

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

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

tratar-se de uma atividade que pode afetar o trânsito normal.» (NIPG 7206/16 Doc.445) ---------  

 

24) Licenciamento de evento denominado 1.º Passeio de Clássicas do SCE, com isenção de 

taxas – Sporting Clube da Estrada: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 884/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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 Sporting Clube da Estrada, por requerimento, datado de 5 de abril 

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

Municipais, datada de 13 de maio de 2016, proponho que se autorize a emissão de um Alvará de 

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

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

de 24 de março; para a realização do Passeio de Motos Antigas denominado “1.º Passeio de 

Clássicas do SCE”, nos Concelhos de Peniche e Lourinhã, no dia 12 de junho de 2016. 

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

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro 1902, 

de Atouguia da Baleia, do pagamento de taxas pelo licenciamento do Passeio de Motos Antigos 

denominado “1.º Passeio de Clássicas do SCE”, nos Concelhos de Peniche e Lourinhã, no dia 12 

de junho de 2016.» (NIPG 5317/16 Doc.446) --------------------------------------------------------------  

 

25) Licenciamento de evento denominado As Ferrugentas, com isenção de taxas – Associação 

Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 885/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 
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anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pela Associação Cultural Recreativa Desportiva Reinaldense, por 

requerimento, registado nestes serviços a 2 de junho de 2016, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 2 de junho de 2016, 

proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 3 de junho de 2016, que autorizou a 

realização do evento acima referido, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades 

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

realização do Passeio de Veículos Motorizados de duas Rodas “As Ferrugentas”, no Concelho 

de Peniche, no dia 5 de junho de 2016. 

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

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação Cultural Recreativa Desportiva 

Reinaldense, do pagamento de taxas pelo licenciamento do Passeio de Veículos Motorizados de 

duas Rodas “As Ferrugentas”, no Concelho de Peniche, no dia 5 de junho de 2016.» (NIPG 

8794/16 Doc.447) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

26) Parecer sobre a passagem do 39.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras “Troféu 

J. Agostinho” pelo concelho de Peniche – Município de Torres Vedras: ----------------------------  
Deliberação n.º 886/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Município de Torres Vedras, por mail, datado de 16 de maio de 

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

Municipais, datada de 27 de maio de 2016, proponho que se emita parecer favorável para a 

passagem do referido evento pela área deste concelho, no dia 10 de julho de 2016, nos termos do 

Art.º 8.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março.» (NIPG 7890/16 Doc.448) ---------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

27) Atribuição de apoio ao Grupo Desportivo Atouguiense, pelas obras de remodelação dos 

balneários e da instalação elétrica – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------  
Deliberação n.º 887/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 2 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Durante o ano 2015, o Grupo Desportivo Atouguiense (GDA) foi obrigado a realizar obras de 

remodelação dos balneários do clube e de toda a instalação elétrica do campo de jogos, por 

exigência da Associação de Futebol de Leiria e de modo a assegurar condições dignas aos seus 

240 atletas e às equipas visitantes. Neste sentido, no dia 24 de março de 2015, o GDA informou à 

Câmara Municipal de Peniche da obrigatoriedade da realização destas obras, no entanto e tendo 

em conta que o protocolo desportivo para a manutenção de equipamento estava em vigor, não 

formalizou o pedido de apoio. As obras foram efetuadas no último trimestre de 2015, considerando 

o términus de todos os protocolos com esta associação em setembro do mesmo ano a entidade 

ficou sem capacidade financeira para fazer face às exigências de funcionamento. 

Reconhecendo o crescimento e o mérito desportivo patenteado no trabalho desenvolvido pelo 

GDA, e considerando a situação financeira e os compromissos assumidos pela Câmara Municipal 

no apoio a esta instituição nos anos transatos, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

de setembro, conceda um subsídio no valor de 26.000,00€ ao GDA.» (NIPG 8940/16 Doc.449) --  
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28) Atribuição de apoio à Federação Portuguesa de Vela, para a realização de evento 

denominado Formula WindSurfing Series 2016 Portugal – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 888/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 1 de junho 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 Vela e a informação n.º 27/16 do 

Centro de Alto Rendimento, datada de 1 de junho de 2016, que se anexa, relativa à da 4.ª Etapa 

Peniche – Formula WindSurfing Series 2016 Portugal, que se vai realizar nos dias 10, 11 e 12 de 

Junho, proponho que a Câmara Municipal aprove que o Município seja coorganizador da prova 

e, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, apoie financeira e logisticamente a atividade nos termos da 

informação interna n.º 27/16 do CAR, datada 1 de junho de 2016.» -----------------------------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que os prémios referidos na informação mencionada 

na proposta aprovada são trofeus adquiridos pelo Município e não monetários. ------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação 

e votação deste assunto. (NIPG 8831/16 Doc.450) --------------------------------------------------------  

 

29) Atribuição de apoio à Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, L.da, para a realização de 

evento denominado 19.ª Expedição em Autonomia às Berlengas em Kayak 2016 – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 889/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 1 de junho de 2016, para isentar a empresa Turnauga - Turismo e Lazer Unipessoal, L.da do 

pagamento de preços pela utilização de equipamentos municipais, no âmbito da 19.ª Expedição 

em Autonomia às Berlengas em Kayak 2016, que se realizará nos dias 18 e 19 de junho de 2016.  

A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação 

e votação deste assunto. (NIPG 7724/16) -------------------------------------------------------------------  

 

30) Atribuição de apoio ao Agrupamento Escutistas 1008 do Forte da Casa, para estadia no 

Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche – Pelouro do Parque de Campismo: 
Deliberação n.º 890/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho 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 do Agrupamento de Escutistas 1008 do Forte da Casa, a informação 

do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, datada de 1 de junho de 2016, relativa à 

estadia no Parque no dia 4 e 5 de junho mediante o pagamento dos preços praticados na época 

baixa, de acordo com a disponibilidade do parque, a proposta do senhor Vice-Presidente, que se 

anexa. 

Considerando que a atividade tem início no dia 5 de junho 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, ao abrigo do previsto 

na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, 

por meu despacho de 1 de junho de 2016, que se cobre ao Agrupamento de Escutistas 1008 do 

Forte da Casa, o preço praticado em época baixa, para os dias 4 e 5 de junho de 2016. 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal ratifique o meu despacho.» ----------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação 

e votação deste assunto. (NIPG 8495/16 Doc.451) --------------------------------------------------------  

 

31) Atribuição de apoio ao Clube Escape Livre, com isenção do pagamento da taxa de ingresso 
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no Museu Municipal – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 891/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando o solicitado pelo Clube Escape Livre, a informação do Serviço de Cultura – 

Departamento Administrativo e Financeiro, para atribuição de apoio ao Clube Escape Livre, 

concretizado pela isenção de pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, no dia 12 de 

junho de 2016, aos participantes da atividade Dacia Duster 4x2, cerca de 120 a 130 pessoas.  

Atendendo que esta atividade é organizada pelo Clube Escape Livre, entidade com utilidade 

pública, declarada em 4 de novembro de 1994, que contará com um passeio todo o terreno 

turístico e de lazer na região oeste, contemplando uma visita a Peniche, e que terá cobertura 

mediática, contribuindo para a divulgação turística da cidade de Peniche.  

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento 

de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Peniche, isente os participantes da atividade Dacia 

Duster 4x2, promovida pelo Clube Escape Livre, do pagamento da taxa de ingresso no Museu 

Municipal no dia 12 de junho de 2016.» --------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação 

e votação deste assunto. (NIPG 3526/16 Doc.452) --------------------------------------------------------  

 

32) Atribuição de apoio ao Instituto Politécnico de Leiria, Be@Berlenga – Pelouro do Turismo: 
Deliberação n.º 892/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 3 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação do Serviço de Turismo – Departamento Administrativo e 

Financeiro, n.º 11/2016, de 20 de maio de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

de setembro, autorize o Instituto Politécnico de Leiria, no âmbito da iniciativa Be@Berlenga, a 

ocupar, gratuitamente, 4 socalcos T4 para duas noites, 10 a 12 de junho de 2016, na área de 

campismo da Berlenga, no valor estimado de 156,80€.» -------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação 

e votação deste assunto. (NIPG 8251/16 Doc.453) --------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 893/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove horas, o senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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

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

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

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

 

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

27 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. --------------------------------------------------  

 

 

 


