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ATA N.º 32/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016 

 

Aos treze 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 António José 

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

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

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

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

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Requalificação e estacionamento de apoio à unidade industrial, de que é titular 

a empresa South Atlantic Capital, S.A. – Pelouro do Planeamento; -------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, para o prédio 

sito na Rua dos Caminhos Velhos, em Geraldes – Luís Ludgero Franco Gomes; --------------------  

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

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

 ------------------- 4) 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; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Vale da Cal, em 

São Bernardino – José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.da; --------------------------------------  

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

 ------------------- 6) Apresentação de programa funcional preliminar para a “Reabilitação do Antigo 

Edifício da Central Elétrica”, aprovado no quadro do Plano de Ação de Regeneração Urbana do 

PEDU de Peniche – Pelouro Portugal 2020;--------------- -------------------------------------------------  

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

 ------------------- 7) Sinalização vertical e horizontal no parque de estacionamento da praia do 

Baleal – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Alteração de atribuição de lugares de estacionamento, na Avenida 25 de 

Abril/Rua António da Conceição Bento, em Peniche, à Escola de Condução Nova de Peniche – 

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

 ------------------- 9) Sinalização vertical para o entroncamento de acesso à Avenida Monsenhor 

Manuel Bastos Rodrigues de Sousa (Bairro do Fialho), em Peniche – Pelouro do Trânsito; --------  

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

Santa Luzia e Travessa do Castelo, em Geraldes, requerida por Maria Silene Franco – Pelouro das 

Obras Municipais;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 13) Regulamento municipal de horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços no concelho de Peniche – Pelouro das Atividades 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 13.06.2016 * Livro 107 * Fl.430 

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

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

 ------------------- 14) Empreitada de reabilitação de 18 fogos do Bairro Senhor do Calvário, em 

Peniche – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2015 – Pelouro das 

Finanças;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------------------- 16) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de 

serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias no concelho de Peniche – Pelouro de 

Mercados e Feiras;----- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------- 17) Ocupação de espaço público com unidades móveis de prestação de serviços de 

restauração e bebidas, por Nuno Marco Pontes Andrade e Álvaro Jorge Ferreira, no dia 25 de junho de 

2016, por ocasião da Corrida das Fogueiras – Pelouro das Atividades Económicas;---------------------  

 ------------------- 18) Licenciamento de colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do 

evento Peniche Paddle Series/Berlenga Ocean Challenge, solicitado pelo Península de Peniche 

Surf Clube, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; -----------------------------  

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

 ------------------- 19) Licenciamento de manifestação desportiva, denominada Drogas Népia, 

organizada pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, com isenção de taxas – 

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

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

 ------------------- 20) Atribuição de apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da 

Assunção, em Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 

Atouguia da Baleia;--- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e 

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

para a participação em sarau de ginástica, na Amoreira, concelho de Óbidos – Pelouro do 

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

 ------------------- 22) Atribuição de apoio para a realização do evento ACR Portugal 2016, 

promovido pelo World Cruising Club – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------  

 ------------------- 23) Isenção do pagamento de taxas por emissão de licença especial de ruído, 

solicitada pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de 

Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Atribuição de apoio ao Berlenga Ocean Race; ------------------------------------  

 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Avaliação acústica a estabelecimento comercial, denominado Bar Mais-

Menos, sito na Rua António Cervantes, em Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; -------  

 ------------------- 26) Aumento da quotização/comparticipação do Município de Peniche na 

Comunidade Intermunicipal do Oeste – Pelouro das Finanças. ------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e quarenta e cinco 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, os senhores Engenheiro 

Mário Pacheco e Arquiteto Gonçalo Pacheco, representantes da empresa MP – Sociedade de 

Planeamento e Engenharia, L.da e Ângela Malheiros, responsável pela Biblioteca Municipal, 

durante a apreciação e votação do ponto seis da ordem do dia, os senhores David Gonçalves, 
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Técnico Superior de Arquitetura e Sara Gomes, Técnica Superior de Arquitetura Paisagística, 

durante a apreciação e votação do ponto um da ordem do dia e os senhores José Ribeiro Gonçalves 

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

e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a quatro da ordem do dia. ---  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 23, 24 e 25/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 18 e 26 de abril e 2 de maio, tendo sido dispensada a sua leitura por 

os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. ---------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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 31 de maio, procedeu à assinatura do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

(PEDU). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de junho, reuniu-se com a ERSAR, a propósito da situação do Balealcampismo e da 

questão associada ao abastecimento de água. ---------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de junho, esteve presente nas comemorações do Dia do Pescador, que contaram com a 

presença da senhora Ministra do Mar. Reconheceu a vinda da senhora Ministra e destacou alguma 

das mensagens que foram enviadas à senhora ministra do Mar, nomeadamente sobre a questão da 

pesca da sardinha e do reordenamento da bacia portuária. ------------------------------------------------  

- No dia 6 de junho, reuniu-se com o senhor Capitão do Porto de Peniche, a propósito da época 

balnear e do que aos nadadores salvadores diz respeito. --------------------------------------------------  

- No âmbito da Fórum Oceano, participou numa audiência com o senhor Presidente da República.- 

- No dia 9 de junho, participou na apresentação de uma iniciativa, organizada pela Região de 

Vinhos de Lisboa e por todos os Municípios abrangidos por esta região. ------------------------------  

- Felicitou todos os envolvidos na organização do 33.º Triatlo de Peniche. ----------------------------  

- Felicitou a Federação Portuguesa de Vela pela organização da iniciativa, denominada 

Windsurfing Series 2016 Portugal. ---------------------------------------------------------------------------   

- Deixou uma palavra de felicitação ao Clube Naval de Peniche, pela organização das Jornadas 

Náuticas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou a Peniche Bike Riders, pelo sucesso da prova que organizaram, reconhecendo o 

envolvimento dos Bombeiros Voluntários de Peniche. ----------------------------------------------------  

- No dia 13 de junho, reuniu-se com um casal, proprietário de um terreno na urbanização da 

Serrana, em Serra d’El-Rei, a propósito da regularização do processo. ---------------------------------  

  

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 6 a 13 de junho do 

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

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

-Na visita às instalações da Biblioteca Municipal com os Srs. Engenheiros do Departamento de 

Obras Municipais para intervenção neste espaço; 
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- Na iniciativa promovida pela Escola Básica do 1º Ciclo “O nosso mercadinho”. Uma iniciativa 

que contemplou a venda de produtos hortícolas, artesanato, doçaria, entre outros produtos;  

-No “Arraial dos Oceanos”. Um evento que sinalizou o encerramento do ano letivo do 

Agrupamento de Escolas de Peniche e que contou com uma forte adesão por parte de comunidade 

de Peniche;  

- No concerto de encerramento do ano letivo do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

dinamizado pela Orquestra da escola D. Luís de Ataíde. Uma atuação que enalteceu o que de 

melhor se faz no contexto da educação musical;   

- Na apresentação da Peça de Teatro - "Alice no País das Maravilhas", representada pelo Clube 

de teatro E.B. 1,2,3 de Atouguia da Baleia;  

- No ato público referente ao procedimento para atribuição de espaços para funcionamento de 

unidades de restauração e bebidas não sedentárias, através de hasta pública, divulgado pelo 

edital n.º 84/2016;  

- Na iniciativa de sensibilização ambiental junto da comunidade educativa do 1º ciclo; 

- Na visita às obras de regularização da areia da Praia de S. Bernardino, entre outras obras em 

curso, no concelho;  

- Nas Festas de final de Ano Letivo da EB1 de Serra D'El- Rei e da EB1 de Ferrel; 

 - Na festa de encerramento da época desportiva da secção de futsal do Peniche Amigos Clube. 

Dar conta de que a equipa do PAC foi a única equipa do distrito de Leiria que participou em 3 

finais desta modalidade;  

- Nas VIII Jornadas Náuticas, dinamizadas pelo Clube Naval de Peniche. Umas jornadas que 

congregaram várias iniciativas ligadas ao usufruto do Mar (Concurso de Pesca Desportiva de 

Alto Mar e em Kayak; Pesca Submarina; Atividades Subaquáticas; regatas de vela ligeira e de 

veleiros demonstração de modelismo náutico); 

- Na Festa de Encerramento da Época 2015/2016 de Basquetebol do Clube Stella Maris de 

Peniche;  

- Na XXXIII edição do Triatlo Cidade de Peniche – Esta iniciativa que passou do pioneirismo à 

afirmação nacional nas modalidades que integra contou com uma participação que superou as 

expetativas e decorreu de forma notável. Uma palavra de apreço aos trabalhadores da Câmara 

Municipal de Peniche pelo seu envolvimento e empenho, aos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

Escuteiros, entre outras entidades que colaboraram direta ou indiretamente nesta iniciativa que 

marcou o calendário de atividades desportivas de verão;  

- Na Maratona BTT - Cidade de Peniche, uma Prova inserida no Troféu de BTT do Oeste cujo 

número de participantes rondou os 600;  

- No Torneio Futebol Infantil, Cidade de Peniche promovido pelo Grupo Desportivo de Peniche; 

Uma palavra de apreço para os dois árbitros de Peniche; 

- Na iniciativa de ZUMBA, decorrida na praia do Baleal.» ----------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações efetuadas pelo senhor Presidente e Vice-Presidente da Câmara, dando 

especial destaque às iniciativas em que conseguiu estar presente, nomeadamente, a festa de final 

de época do PAC e nas Jornadas Náuticas, levadas a cabo pelo Clube Naval de Peniche. ----------  

- Manifestou a sua satisfação, pelo facto do trator, que efetua a limpeza das praias ter sido pintado 

e já estar a operar nas praias. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Reiterou o otimismo refletido no relatório de gestão, relativamente às questões empresariais e 

económicas, chamando à atenção para o facto de não existir, em Peniche, qualquer associação 

comercial e de serviços ou empresarial, como possuem outros concelhos vizinhos. O senhor 

Presidente da Câmara referiu o apoio dado, pela Câmara Municipal, para que a ACISCP tivesse 

condições de prosseguir. ---------------------------------------------------------------------------------------      
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se a todas as felicitações, com particular destaque para as Jornadas Náuticas, 

organizadas pelo Clube Naval de Peniche. ------------------------------------------------------------------  

- Chamou, uma vez mais, à atenção para a questão da reserva de lugar de estacionamento para 

cargas e descargas, junto às residenciais, cuja propriedade é do senhor João Maciel. ----------------   

- Questionou relativamente à data para a apresentação do novo Conselho de Administração da 

Docapesca. O senhor Presidente da Câmara disse que estava a ser verificada qual a melhor data, 

mediante a disponibilidade existente. ------------------------------------------------------------------------   

- Questionou se, ultimamente, houve alguma reunião do Conselho Estratégico da Reserva Natural 

da Berlenga, porque, segundo teve conhecimento, havia intenção de se implementar as medidas 

que, no ano anterior, haviam sido apresentadas. O senhor Presidente da Câmara disse ter havido 

uma reunião do Conselho Estratégico e que numa reunião, a propósito do Projeto Life Berlenga, 

foi dado conta da saída de uma portaria, que vem no sentido de esclarecer o conceito de passeio 

das Marítimo-Turísticas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou qual o ponto de situação, relativamente ao controlo da população de gaivotas. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a população teve uma redução de cerca de dois mil 

indivíduos na Berlenga. O senhor Presidente da Câmara deu conta do método utilizado para 

destruição dos ovos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, algumas informações relativamente ao imóvel do São Pedro de 

Alcântara, que, ainda, não lhe haviam sido disponibilizadas. O senhor Presidente da Câmara 

sugeriu que fosse efetuada uma visita ao local para posteriormente ser feita uma inventariação do 

que lá se encontra e verificação da existência de contrato de arrendamento. --------------------------  

  

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos de felicitação, anteriormente formulados. --------------------------------------  

- Endereçou uma saudação à Explore Portugal e ao Clube de Ténis de Peniche, pela inauguração 

do campo de Padel, que teve lugar no dia 12 de junho de 2016. -----------------------------------------  

- Reportou o mau estado em que se encontra o pavimento da Rua 1.º de Dezembro, junto ao n.º 

21, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara registou a situação reportada para 

verificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Disse achar importante a colocação de um contentor de RSU, na Rua do Areeiro, em Vale do 

Grou, tendo em conta o volume de resíduos produzidos pela empresa Refresh Surfboards. O senhor 

Presidente da Câmara disse que a situação iria ser analisada. -----------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Referiu a necessidade de se encontrar uma solução para a situação existente com uma habitação 

social, junto ao cemitério de Peniche. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora 

Vereadora Clara Abrantes que apresente a informação existente sobre esta situação. ----------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Requalificação e estacionamento de apoio à unidade industrial, de que é titular a empresa 
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South Atlantic Capital, S.A. – Pelouro do Planeamento: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 894/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para aprovar o estudo conjunto elaborado pela Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística e pelo Departamento de Energia e Ambiente, que aqui se dá por reproduzido 

e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para requalificação e estacionamento de 

apoio à unidade industrial, de que é titular a empresa South Atlantic Capital, S.A. e remetê-lo à 

Agência Portuguesa do Ambiente. (Doc.454) --------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua 

dos Caminhos Velhos, em Geraldes – Luís Ludgero Franco Gomes: --------------------------------  
Deliberação n.º 895/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 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, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua dos Caminhos Velhos, em 

Geraldes, apresentado em nome de Luís Ludgero Franco Gomes, no dia 26 de fevereiro de 2016, 

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

2 de junho de 2016.» (Doc.455 DPGU 32/16) --------------------------------------------------------------  

 

3) 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 896/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido, apresentado em 

nome de Horácio Vieira Leal, em 16 de março de 2016, para alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Água Doce, n.º 1, no lugar de Casais do Baleal, freguesia 

de Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e do n.º 4, do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 27 de maio de 2016. Deliberado, ainda, 

que o Gabinete de Planeamento elabore um estudo para a zona.» (Doc.456 DPGU 42/16) ---------  

 

4) 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 897/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 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 a planta síntese apresentada em 2016/03/31, devidamente corrigida; Tomar 

conhecimento dos encargos a cobrar, relativos á alteração do uso do lote 28; Tomar 

conhecimento das reclamações apresentadas e da informação prestada pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística.» A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na 

sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.457 DPGU L3/89) --------------------------  

 

5) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Vale da Cal, em São 

Bernardino – José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.da: ----------------------------------------  
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Deliberação n.º 898/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer emitido pelo 

Gabinete Jurídico, relativo à conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Vale 

da Cal, em São Bernardino e aguarda que o Departamento de Energia e Ambiente e os Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento indiquem os custos associados à intervenção, para 

posterior decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PROTOCOLOS: 

 

6) Apresentação de programa funcional preliminar para a “Reabilitação do Antigo Edifício da 

Central Elétrica”, aprovado no quadro do Plano de Ação de Regeneração Urbana do PEDU de 

Peniche – Pelouro Portugal 2020: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 899/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do programa funcional 

preliminar para a “Reabilitação do Antigo Edifício da Central Elétrica”, projeto integrado no Plano 

de Ação de Regeneração Urbana do PEDU de Peniche, para concretização do Centro Cívico 

Intergeracional, devendo ser analisada a hipótese do anfiteatro ser, todo ele coberto, devendo, 

aquando da adjudicação do serviço do projeto, ser estabelecidos vários cenários em termos de 

custo e de tempo de execução. --------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

7) Sinalização vertical e horizontal no parque de estacionamento da praia do Baleal – Pelouro 

do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 900/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 7 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 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical e horizontal, conforme planta anexa, de acordo com o 

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

de outubro, na sua atual redação, no Parque de estacionamento da Praia do Baleal. Propõe-se à 

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

Serviços Municipais.» (Doc.458 NIPG 7304/16) ----------------------------------------------------------  

 

8) Alteração de atribuição de lugares de estacionamento, na Avenida 25 de Abril/Rua António 

da Conceição Bento, em Peniche, à Escola de Condução Nova de Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 901/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 7 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 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, para conhecimento da 

Exma. Câmara Municipal.» (Doc.459 NIPG 8057/16) ----------------------------------------------------  

 

9) Sinalização vertical para o entroncamento de acesso à Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa (Bairro do Fialho), em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------  
Deliberação n.º 902/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 7 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 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 21º, 24º, 27º, 34º, 60, 61º e 
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62º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-

A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, na Avenida Monsenhor Bastos (entroncamento de 

acesso). Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das 

obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.460 NIPG 9113/16) -------------------------------  

 

10) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua de Santa Luzia e 

Travessa do Castelo, em Geraldes, requerida por Maria Silene Franco – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 903/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 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 apreciação para certificar em conformidade com o 

auto de vistoria.» (Doc.461 NIPG 9037/16) ----------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

11) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 904/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Regimento da Câmara 

Municipal de Peniche, na próxima reunião de câmara ordinária. ----------------------------------------   

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

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

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 905/2016: Deliberado voltar a apreciar a projeto de proposta do regulamento de 

comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche, na próxima reunião de câmara. --------  

 

13) Regulamento municipal de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços no concelho de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: ------------  
Deliberação n.º 906/2016: Deliberado encarregar os Serviços de preparem proposta de 

regulamento tendo por base a definição de horários em função do tipo de estabelecimentos, 

mantendo o espírito do regulamento municipal revogado. ------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

14) Empreitada de reabilitação de 18 fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 907/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 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, 63/2016, de 8 de junho de 2016, que se anexa, proponho 

que a Câmara Municipal, nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprove a 

minuta da adenda ao contrato n.º 10/2016, em anexo, celebrado em 10 de fevereiro de 2016, entre 

o Município de Peniche e a empresa Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A., para realização da 

empreitada de Reabilitação de 18 fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche.» (Doc.462 

NIPG 764/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
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15) Prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2015 – Pelouro das Finanças: -------  
Deliberação n.º 908/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos edis da Coligação 

Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos vereadores do Partido Socialista e do Partido 

Social Democrata, aprovar e remeter à Assembleia Municipal a prestação de contas consolidadas 

relativas ao ano de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------  

  

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

16) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de serviços de 

restauração e bebidas em unidades não sedentárias no concelho de Peniche – Pelouro de Mercados 

e Feiras: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 909/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 9 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Na sequência da deliberação n.º 844/2016, tomada na reunião da Câmara Municipal de 30 de 

maio de 2016, decorreu, hoje, o ato público do procedimento de hasta pública- carta fechada para 

atribuição de espaços para a instalação de cinco unidades móveis para o exercício das atividades 

de venda ambulante e prestação de serviços de restauração e bebidas não sedentárias, no 

concelho de Peniche. 

O ato público foi conduzido pela Comissão, nomeada para o efeito, e do que se passou foi lavrado 

o relatório que se anexa. 

Assim, com base no relatório do ato público e ao abrigo do previsto no artigo 140.º do Anexo do 

Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, do estabelecido no artigo 25.º do Decreto-lei n.º 

280/2007, de 7 de agosto, da competência prevista na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 60.º do Regulamento de 

Publicidade e Ocupação do Espaço Público, proponho que a Câmara Municipal atribua os 

seguintes espaços nas seguintes condições: 

- Espaço A – Pinhal Municipal do Vale Grande: Américo Gaspar – Valor arrematação: 200 €; 

- Espaço B – Pinhal Municipal do Vale Grande: Filomena Paula Leonardo Garcia – Valor 

arrematação: 150 €; 

- Espaço C – Porto Areia Sul: João Pedro Trindade Ramos – Valor arrematação: 2 020 € 

- Espaço E – Centro Coordenador de Transportes: Solange Maria Rodrigues de Lima – Valor 

arrematação: 500 €; 

O espaço D – Mercado abastecedor ficou sem propostas.» -------------------------------------------------  
Deliberado, ainda, proceder-se ao lançamento de uma hasta pública para a atribuição do espaço D, 

nas mesmas condições da deliberação n.º 844/2016, com s necessárias adaptações de 30 de maio. 

(Doc.463 NIPG 9312/16) --------------------------------------------------------------------------------------  
 

17) Ocupação de espaço público com unidades móveis de prestação de serviços de restauração e 

bebidas, por Nuno Marco Pontes Andrade e Álvaro Jorge Ferreira, no dia 25 de junho de 2016, por 

ocasião da Corrida das Fogueiras – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------  
Deliberação n.º 910/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 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 pelos Senhores Nuno Marques P. Andrade e Álvaro Jorge Ferreira, por 

requerimentos, datados de 4.01.2016 e 31.03.2016, respetivamente, e considerando a informação 

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

a data comemorativa em questão, proponho que, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do Art.º 
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60.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, seja deferido o pedido 

apresentado. Deliberado, ainda, que os serviços avaliem os locais para eventuais ocupações para 

o exercício da atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não 

sedentárias no concelho de Peniche, em atividades organizadas pelo Município e épocas 

desportivas de forma a serem lançados procedimentos para ocupação de espaço público.» 

(Doc.464 NIPG 93/16) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Licenciamento de colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento Peniche 

Paddle Series/Berlenga Ocean Challenge, solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, com 

isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 911/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 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 Península de Peniche Surf Clube, por requerimento, registado 

nestes serviços a 7 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, da mesma data, proponho que se autorize a colocação de 

publicidade alusiva aos patrocinadores do evento em questão, nas praias do concelho, no dia 18 

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 o referido Clube, do pagamento de taxas pelo 

licenciamento de publicidade e emissão da Licença Especial de Ruído, durante a realização do 

mencionado evento.» (Doc.465 NIPG 9106/16) ------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

19) Licenciamento de manifestação desportiva, denominada Drogas Népia, organizada pela 

Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 912/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 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, Cooperativa Acompanha, CRL, por requerimento, datado de 8 de 

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

Municipais, datada de 8 de junho 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 referido evento.  

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 Cooperativa Acompanha, CRL, do pagamento de 

taxas pelo licenciamento da Manifestação Desportiva, denominada “Drogas Népia”.» (Doc.466 

NIPG 9194/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

20) Atribuição de apoio para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da Assunção, 

em Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia 

da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 913/2016: O pedido de atribuição de apoio para a realização da festa em honra 

de Nossa Senhora da Assunção, em Atouguia da Baleia, apresentado pela Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, foi retirado da ordem do dia. --------------  

 

21) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito 

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

em sarau de ginástica, na Amoreira, concelho de Óbidos – Pelouro do Associativismo: ---------  
Deliberação n.º 914/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 7 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

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

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Serrana – Associativa 

Desportiva, Cultural e Recreativa, o apoio logístico para a participação no Sarau de ginástica 

em Amoreira - Óbidos, submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, 

considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» 

(Doc.467 NIPG 8870/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

22) Atribuição de apoio para a realização do evento ACR Portugal 2016, promovido pelo World 

Cruising Club – Pelouro das Atividades Económicas:---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 915/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 9 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, para apoio ao World Cruising Club. 

Atendendo ao interesse e projeção da atividade para a promoção 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, apoie logisticamente a atividade 

promovida pelo World Cruising Club, conforme informação do Serviço de Turismo, e isente, nos 

termos do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Peniche, 

os participantes da referida atividade, do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal no 

dia 22 de junho de 2016.» (Doc.468 NIPG 5105/16) ------------------------------------------------------  

 

23) Isenção do pagamento de taxas por emissão de licença especial de ruído, solicitada pela 

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

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 916/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 6 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 Associação de Estudantes da ESTM, por requerimento, datado de 

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

Órgãos Municipais, datada de 03 de junho de 2016, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do 

Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a referida associação do 

pagamento de taxas pelo referido licenciamento, para a realização de um convívio de estudantes 

da ESTM, com animação musical de um DJ, nas instalações do Café do Parque Urbano de 

Peniche, no próximo dia 06 de junho do corrente ano, entre as 22:00 e as 04:00 horas.» (Doc.469 

NIPG 8858/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Atribuição de apoio ao Berlenga Ocean Race: ------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 917/2016: Deliberado atribuir o apoio que consta da informação n.º 31/16 do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas. A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala de 

sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.470 NIPG 9386/16) ---------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

25) Avaliação acústica a estabelecimento comercial, denominado Bar Mais-Menos, sito na Rua 

António Cervantes, em Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------  
Deliberação n.º 918/2016: Deliberado notificar o responsável pelo estabelecimento para proceder 

à adoção das medidas necessárias para a redução do ruído, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do 

Regulamento Geral do Ruído e adotar a medida cautelar de suspensão da atividade entre as 00h00 

e as 08h00, até ser feito prova, pelo explorador do Bar, das medidas adotadas e da sua eficácia. --  

 

26) Aumento da quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade 

Intermunicipal do Oeste – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 919/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 8 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o aumento da 

quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

no valor de 2270,77 €, conforme a Alteração ao Mapa de Quotização 2016 n.º 1 em anexo.» 

(Doc.471 NIPG 9228/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 920/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 15 de junho de 

2016, com início às vinte e uma horas e trinta minutos, e dispensar a convocação escrita. ----------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 921/2016: 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 e quarenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se 

passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número 

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

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

27 de junho de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 
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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. --------------------------------------------------  

 

 

 


