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ATA N.º 34/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 

 

Aos vinte 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 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 - Virgínia Maria Pereira Bruno;--  

 ------------------- 2) Declaração de cedência ao domínio público - Ricardo João Leal Ascensão;---- 

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia para construção de moradia unifamiliar, no Casal 

Pardal ou Agasalho do Pardal, em Ferrel – Graem Anthony Anderson-Doig; -------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, na Rua Direita, em Bufarda – Gabriela Filipa Ferreira de Jesus; -  

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

habitação e comércio, na Rua António Cervantes, n.º 14, em Peniche – Maria de Jesus Conceição 

Alves-Residencial Marítimo; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de ampliação de cozinha em moradia 

unifamiliar, na Rua da Esperança, n.º 10 B, Bairro dos Pescadores, em Peniche – Lucília Maria 

Paulino Cordeiro Mulcahy; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento de alterações no decurso da obra, na vigência da Lic.ª 

n.º 32/12, para o prédio sito na Estrada Nacional 114, n.º 3, em Atouguia da Baleia – Robert 

Martins Filipe;---------------------------- -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da 

Lic.ª n.º 40/16, para o prédio sito na Travessa da Árvore, n.º 4, em Serra d’El-Rei – José Luís 

Machado dos Ramos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Hipoteca de Lotes – Construções Vila Maria, L.da; ---------------------------------  

 ------------------- 10) Loteamento Municipal sito na Rua da Alegria, no Casal Moinho; -------------  

 ------------------- 11) Concurso público para execução da empreitada de Construção do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Intervenção a curto prazo no terreno do Rossio de Ferrel; -----------------------  

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

 ------------------- 13) Instalação de um placar publicitário, na Avenida do Porto de Pesca (junto ao 

entroncamento da Rua Dr. Ernesto Moreira), em Peniche – Comumspace, L.da; ----------------------  

 ------------------- 14) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa (junto ao hotel MH), em Peniche – Comumspace, L.da; --------------------------  

 ------------------- 15) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa (junto ao entroncamento da Rua do Juncal), em Peniche – Comumspace, L.da; 

 ------------------- 16) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (após a rotunda da 

Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa), em Peniche – Comumspace, L.da; ------  
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 ------------------- 17) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (antes da rotunda 

da Avenida do Porto de Pesca), em Peniche – Comumspace, L.da; --------------------------------------  

 ------------------- 18) Ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em 

Ferrel – Mário Luís Lopes Martins Loureiro; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Ocupação de espaço público para publicidade, na avenida Monsenhor Manuel 

Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Rip Surf, Artigos Desporto, Unipessoal, L.da; -----------  

 -------------------- 20) Alargamento do horário de ocupação de espaço público para o exercício da 

atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias por João Pedro 

Trindade Ramos – Pelouro de Mercados e Feiras;------------ ---------------------------------------------------  

 -------------------- 21) Alargamento do horário de ocupação de espaço público para o exercício da 

atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias por Américo 

Gaspar – Pelouro de Mercados e Feiras; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------------------- 22) Alargamento do horário de ocupação de espaço público para o exercício da 

atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias por Solange 

Lima – Pelouro de Mercados e Feiras; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 23) Obras a realizar por administração direta, de 20 de junho a 12 de agosto de 

2016 – Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Marcação de lugar de estacionamento para cargas e descargas e para pessoa 

com mobilidade condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Avenida do Mar, 

nos Casais do Baleal – Pelouro do Trânsito; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, 

sita na Rua do Caldeirão, em Geraldes – Construções Geraldes, L.da;------------------- ---------------  

 -------------------- 26) Sinalização vertical junto às praias da Gamboa, Consolação e Almagreira – 

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

 -------------------- 27) Sinalização vertical na Rua da Boa Viagem, Forte da Luz, Papôa e acessos à 

Papôa e Praia do Porto de Areia Norte, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 31) Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia; --------------  

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 34) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a maio e Fundos Disponíveis referentes a maio 

e junho de 2016;--------------- ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ao mês de maio de 2016 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------  
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 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das 

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

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

 ------------------- 37) Agradecimento pelo apoio prestado na gravação do CD denominado, Onda 

de Melodias – Coral Stella Maris de Peniche; --------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 38) Licenciamento de espetáculo de música ao vivo, no âmbito da homenagem 

ao cantor Beto, com isenção de taxas – Associação de Educação Física Cultural e Recreativa 

Penichense;------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 39) 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 Serra d’El-Rei, concelho de Peniche – Pelouro do 

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

 ------------------- 40) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Sebastião de Peniche, para a realização do Festival das Sopas - Pelouro do Associativismo; -------  

 ------------------- 41) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, para funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga – Pelouro da Proteção Civil; 

 ------------------- 42) 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;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 43) Atribuição de um subsidio à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, pelo apoio concedido na realização de evento denominado Formula 

WindSurfing Series 2016 Portugal – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------  

 ------------------- 44) Atribuição de apoio para a realização da iniciativa de receção do Vaivém do 

Oceanário de Lisboa – Pelouro das Atividades Económicas. --------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos, encontrando-

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete 

de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

respetivamente, durante toda a reunião, o senhor José Ribeiro Gonçalves, Chefe de Divisão da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a audição do público e apreciação e 

votação dos pontos um a dezoito 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 dezoito da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 26, 27, 28, 29 e 30/2016, das reuniões 

camarárias realizadas nos passados dias 9, 16, 18, 23 e 30 de maio, tendo sido dispensada a sua 

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

 

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: 
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- Maria José Vidinha reclamou, uma vez mais, do ruído proveniente dos sinos da Igreja de São 

Pedro, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que havia sido informado pelo senhor 

Padre Diogo da vinda, no dia 21 de junho, de uma empresa para proceder à diminuição do som 

proveniente dos sinos da igreja. Assumiu o compromisso de, na quarta-feira verificar se a empresa 

veio ou não diminuir o som do sino. Deu conta de ter rececionado, via correio eletrónico, o 

relatório da medição do ruído e de que seria enviado para os Departamentos de Energia e Ambiente 

e Jurídico, para que, na próxima reunião de câmara, fosse possível tomar uma decisão, tendo em 

conta o relatório e os pareceres associados. -----------------------------------------------------------------  

- Gabriela Filipa Ferreira de Jesus solicitou o ponto de situação relativamente ao processo n.º 

357/16 e fez uma breve descrição do processo, referindo os vários obstáculos que têm sido 

colocados. Solicitaram sensibilidade na análise do processo. O senhor Arquiteto Ribeiro 

Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, esclareceu que o obstáculo 

que se coloca tem a ver com a leitura do PDM e com a aplicação de uma rega, que diz que, em 

espaços urbanizáveis só se pode construir a 25 metros do aglomerado urbano, o que não se verifica 

na situação em causa. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que o processo constava na 

ordem de trabalhos da reunião decorrente e que, aquando da apreciação deste, teriam em conta a 

exposição efetuada, alertando para o facto de que nunca seria tomada qualquer posição no sentido 

de violar o PDM. Esclareceu que a decisão tomada pela Câmara Municipal, independentemente 

do seu conteúdo, poderá ser questionada na fase de audição dos interessados, onde poderão 

acrescentar formalmente todos os elementos que, eventualmente, possam fundar em sentido 

contrário daquilo que foi a decisão tomada pela Câmara. -------------------------------------------------  

- Florival da Conceição Leonardo apelou à sensibilidade da Câmara Municipal, na análise do 

processo n.º 44/16, na medida em que, a relação existente entre os particulares e a RAN não é 

muito fácil. O senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, fez um breve resumo relativamente aos constrangimentos apresentados neste 

processo, dizendo que o terreno onde o requerente pretende, atualmente construir, abrange uma 

área, mais a sul, em espaço urbano, onde já construiu e uma área que é espaço agrícola, com ónus 

de RAN. O Presidente da Câmara informou que o assunto não estava agendado para a reunião 

de câmara decorrente e que face à exposição apresentada pelo requerente, o assunto iria ser 

analisado. Disse que a Câmara Municipal daria uma resposta definitiva sobre o assunto, após 

conhecimento do conteúdo da resposta dada pela RAN, à solicitação de esclarecimento efetuada 

pelo requerente.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alberto Remígio reclamou, uma vez mais, o facto de lhe ter sido atribuído um abrigo na Berlenga 

e estar a ser indevidamente ocupado por outra pessoa, sem que tenha sofrido quaisquer 

consequências. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto estava na ordem do dia para 

tomada de decisão, na medida em que tinham havido contestações, novos elementos, etc. Tendo 

em conta o processo complicado que se apresenta, disse não saber quando é que o processo iria 

terminar. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que era imprescindível encontrar-se uma 

solução para esta situação, uma vez que não se podia continuar a premiar os incumpridores em 

detrimento dos que, com sacrifício, estão a pagar alojamento na Berlenga, tendo direito a abrigo. 

O senhor Vereador Filipe Sales fez um breve resumo histórico de todo o procedimento de 

atribuição dos abrigos da Berlenga para manifestar que os Vereadores do Partido Social Democrata 

não se reviam na forma como todo o processo tem sido gerido. Manifestou preocupação pelo facto 

do senhor Presidente da Câmara ter dito que não sabia quando é que o processo teria fim. Deixou 

uma recomendação para que a Câmara Municipal, apesar de não poder tomar uma posição 

definitiva, no próprio dia, encontrasse uma alternativa provisória para alojar o senhor Alberto 

Remígio. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o senhor Alberto Remígio tinha toda a 

razão em manifestar-se insatisfeito com a situação e que se pronunciaria sobre o assunto aquando 

da sua apreciação. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
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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 14 de junho, reuniu-se com os queixosos do ruído provocado pelo toque do sino da igreja 

de São Pedro de Peniche, a quem deu esclarecimentos sobre os procedimentos que estavam a ser 

efetuados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de junho, participou numa reunião na Comunidade Intermunicipal do Oeste, para 

preparação de uma iniciativa a desenvolver pela Câmara Municipal de Lisboa e Comissão 

Vitivinícola da Região de Lisboa, com a participação de vários Municípios. -------------------------  

- No dia 16 de junho, esteve presente na reunião da Direção da Fórum Oceano, onde esteve 

presente a SIC, a propósito da emissão de uma produção, onde as temáticas do mar serão 

abordadas, intitulada por Regresso ao Mar. -----------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de junho, esteve presente no sarau do final do ano letivo do Estúdio Municipal de 

Dança, valorizando a iniciativa e felicitando toda a equipa envolvida. ---------------------------------  

- No dia 18 de junho, esteve envolvido nas ações que decorreram para o resgate de um canoísta 

que se perdeu dos restantes, na viagem prevista até à Ilha da Berlenga. Deixou uma palavra de 

valorização à Autoridade Marítima Nacional e aos Bombeiros Voluntários de Peniche. ------------  

- No dia 19 de junho, participou nas comemorações do 87.º Aniversário do Bombeiros Voluntários 

de Peniche. Reafirmou a valorização dos recursos acrescidos que a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche passou a ter e subscreveu a pretensão da criação da Unidade 

Local de Formação Jacinto Pedrosa. -------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 13 a 19 de junho do 

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

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

- Na reunião sobre a sinalização e divulgação de locais onde se poderá proceder à prática de 

auto caravanismo, estatuída pelo Regulamento Municipal criado para este efeito;  

- Na reunião sobre o Contrato de Eficiência Energética;  

- Na reunião de organização da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, agendada para os dias 

21, 22, 23 e 24de julho do corrente ano; 

- Na visita às obras municipais de pavimentação da rede viária do concelho. Um investimento 

essencial para garantir qualidade e segurança dos utentes das vias rodoviárias. 

Esta importante intervenção está prevista nas Grandes Opções e Orçamento para 2016;  

- Na Reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal; 

- Na reunião extraordinária da Câmara Municipal de 15 de junho; 

- Na cerimónia de Tomada de Posse do novo Diretor da Escola Secundária de Peniche, o professor 

Manuel Martins. Felicitar o trabalho desenvolvido pelo professor José Diniz, antigo diretor deste 

estabelecimento de ensino, e desejar os maiores êxitos no exercício das suas novas funções ao 

novo Diretor Manuel Martins; 

- Nas comemorações do 87.°Aniversário da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 

Peniche; 
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-No espetáculo de encerramento do ano letivo dinamizado pelos alunos do Estúdio Municipal de 

Dança. Um momento cultural que reflete o trabalho desenvolvido em torno da arte de se expressar 

através do corpo e da sua importância para o desenvolvimento integral do ser humano; 

- Na reunião com a Direção Regional de Agricultura, a propósito dos infestantes.» ----------------  

Deu conta dos pesos que tinham os sacos de resíduos, recolhidos durante os meses de janeiro a 

maio, no âmbito do concurso Ecovalor 2015/2016 Separa e Ganha, dizendo que foi uma campanha 

de grande sucesso nas escolas. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Felicitou a Acompanha, pelo evento desenvolvido, drogas Népia, os Bombeiros Voluntários de 

Peniche, pelo seu o aniversário e por todo o trabalho desenvolvido e o Estúdio Municipal de Dança. 

- Salientou a comemoração dos Santos Populares, que foi efetuada no jardim público da cidade, 

pela população idosa do concelho, associações e voluntários que se associaram. ---------------------  

- Salientou a reunião do Conselho da Comunidade do ACES Oeste Norte, na qual esteve presente. 

- Participou na reunião do Conselho Municipal da Juventude, onde foi efetuada uma avaliação do 

primeiro semestre, designadamente, à Semana da Juventude, Feira da Saúde e às questões da 

atribuição dos Prémios de Mérito Desportivo e Bolsas de Estudo e uma reflexão sobre o que seria 

o semestre seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Participou na reunião mensal de casos sociais de difícil resolução. -----------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou os Bombeiros Voluntários de Peniche pelo seu aniversário, a Acompanha pela iniciativa 

da Drogas Népia e relativamente à tomada de posse do novo diretor da Escola secundária de 

Peniche, disse já ter felicitado no dia 9 de maio de 2016, quer o novo diretor, quer o anterior, pelo 

trabalho desenvolvido. -----------------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu, uma vez mais, a questão das ervas daninhas existentes na cidade. O senhor Vice-

Presidente da Câmara assumiu que haviam problemas nesta matéria, todavia tem sido efetuado 

um esforço para que a limpeza seja feita.  -------------------------------------------------------------------  

- Chamou à atenção para a situação que referiu numa reunião anterior, relativamente ao Dumper e 

ao parque infantil da Freguesia de Ferrel. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse já ter 

efetuado proposta para o assunto, todavia, e segundo informação que obteve, o mesmo teria que 

ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

- Solicitou informação relativamente ao que está a ser efetuado no Campo da República. Os 

senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara informaram que se tratavam de intervenções 

necessárias para a realização da Festa em Honra de Nossa senhora da Boa Viagem. ----------------  

- Chamou à atenção para o facto dos protocolos a celebrar com a Patrimonium e a APAP não 

estarem contemplados na ordem de trabalhos da reunião, sugerindo o seu agendamento para a 

próxima reunião. O senhor Presidente da Câmara disse que os contributos enviados pelas 

entidades a celebrar os protocolos se encontravam a ser analisados pelo Gabinete Jurídico do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu aos serviços a informação disponibilizada, relativamente ao movimento da Casa 

Mortuária, nos anos de 2015 e 2016. -------------------------------------------------------------------------   

- Relativamente à questão dos parques de gás, questionou se já havia sido efetuada a exposição 

pretendida à Reserva Ecológica Nacional. O senhor Presidente da Câmara disse não ter presente, 

se já havia sido enviada ou não a exposição. ----------------------------------------------------------------  

- Sobre o orçamento participativo, questionou relativamente à disponibilização da estruturação do 

assunto, que, tal como assumido na reunião de 9 de maio de 2016, a senhora Vereadora Clara 
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Abrantes ficou de efetuar. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse estarem a trabalhar no 

assunto, justificando o atraso no processo com a ausência, durante dois meses, do trabalhador que 

diretamente estaria a trabalhar no processo.-----------------------------------------------------------------  

- Questionou sobre a existência de um contrato de prestação de serviços, por parte da SUMA, 

relativamente à lavagem de contentores e qual a periodicidade dessa operação. O senhor Vice-

Presidente da Câmara deu conta de que não era a SUMA a empresa responsável por este serviço 

e esclareceu que a empresa falhou no cronograma e por isso as lavagens tiveram início no dia 13 

de junho de 2016. Disse estarem previstas quatro lavagens para este ano, uma a mais do que no 

ano anterior, e que já foram efetuadas em duas freguesias rurais. O senhor Presidente da Câmara 

informou que têm havido alguns constrangimentos no fornecimento de contentores para deposição 

dos RSU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tendo em conta a influência que a Câmara Municipal poderá exercer com a entidade responsável, 

referiu o estado lastimável em que se encontram as duas cabines da PT, existentes junto ao Posto 

de Turismo. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a situação iria ser verificada junto 

da PT. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Reiterou as felicitações, agradecimentos e desejos aos, antigo e atual diretor da Escola Secundária 

de Peniche, uma vez que já o haviam feito anteriormente. -----------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações anteriormente apresentadas. Referiu e salientou a questão do Centro 

de Formação Local Comandante Jacinto Pedrosa, engrandecendo o trabalho que a atual direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, tem realizado. ---------------------    

- Questionou relativamente às responsabilidades na aplicação dos produtos fitofarmacêuticos por 

parte das Juntas de Freguesia. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que relativamente às 

juntas, a responsabilidade é individual e que a Câmara poderá dar o apoio que se impõe, se o 

mesmo for solicitado, todavia, tinha conhecimento de que já haviam efetuado aplicações. ---------  

- Questionou se já havia sido sinalizada a situação relativa a um terreno localizado junto ao Jardim 

de Infância de Geraldes, que apresentava necessidade de limpeza. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara informou que foi efetuada uma notificação informal aos responsáveis do projeto 

associativo que irá ser criado no local. -----------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos anteriormente formulados, sublinhando o 87.º Aniversário dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche e destacando a importância que o Centro de Formação Comandante Jacinto 

Pedrosa terá para a terra e região. Disse que a concretização deste Centro será o reconhecimento 

do trabalho, bastante positivo, que os Bombeiros têm desenvolvido. -----------------------------------   

- Sublinhou a importância da iniciativa Drogas Népia e saudou os colaboradores da Acompanha 

que tornaram o evento possível. ------------------------------------------------------------------------------   

- Reconhecendo a inoperacionalidade da eclusa, solicitou o ponto de situação relativamente às 

diligências tomadas no sentido de solucionar este problema, que foi alvo de um investimento 

bastante avultado num passado recente. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que, 

segundo informação que lhe chegou, a eclusa está a funcionar novamente. ---------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao processo do talude existente junto à agência da 

Caixa de Crédito Agrícola de Peniche, na medida em que, quando colocou esta questão, há 

relativamente pouco tempo, a mesma não ter sido respondia, pelo facto do senhor Presidente da 

Câmara se encontrar ausente, em serviço oficial. O senhor Presidente da Câmara disse que o 

assunto iria ser tratado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou preocupação por se passar mais uma época balnear sem os equipamentos de apoio às 

praias, tais como duches, lava-pés, caixotes para deposição de lixo, etc. O senhor Presidente da 

Câmara esclareceu que a preocupação está centrada na limpeza das praias, uma vez que houve 
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uma avaria no equipamento e está tentar repor-se a normalidade. ---------------------------------------  

- Disse que as rotundas, nesta época de verão, em que a cidade é mais visitada, assumem um papel 

muito importante como um cartão-de-visita, dando conta do estado em que se encontram as 

rotundas de Supertubos. Disse que apesar de não ser competência da Câmara o melhoramento e 

manutenção destas rotundas deveriam ser contempladas com elementos que caracterizassem a 

identidade do património. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que a construção e 

manutenção da rotunda dos Supertubos tem sido feita pelo Município a custo zero, para as Estradas 

de Portugal. Informou que as intervenções que gostaria que fossem efetuadas, do ponto de vista 

da colocação de elementos, só poderiam ocorrer se houvesse a assunção da gestão da rotunda por 

parte do Município. Relativamente à rotunda de Porto de Lobos, o senhor Vice-Presidente da 

Câmara disse que a Câmara Municipal se substituiu às Estradas de Portugal e efetuou uma limpeza.

  

- Solicitou disponibilização de mais informação sobre a questão da produção do videograma 

alusivo ao Museu das Rendas de Bilros. O senhor Presidente da Câmara disse que seria enviado 

a todos os membros da Câmara o guia que estava na base daquele trabalho. --------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Reiterou as questões que havia colocado numa reunião anteriormente realizada, relativamente à 

localidade de Bufarda, nomeadamente, a situação da drenagem deficiente que se verifica no campo 

onde se realiza a feira da Bufarda, a questão da água da rega de um espaço verde existente junto 

ao parque infantil, paga pelo Centro Social da Bufarda e o mau estado em que se encontram o 

espaço verde e os passeios de estacionamento na Urbanização da Fonte, nessa localidade. 

Relativamente à questão da drenagem, o senhor Vice-Presidente da Câmara disse que nunca 

houve qualquer reclamação, mas que iria averiguar a situação. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes que verificasse a situação da água de rega paga pelo 

Centro Social da Bufarda, por via do associativismo. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

ter sido apresentada em reunião de câmara, informação sobre o loteamento. --------------------------  

- Relembrou que já rececionaram o estudo solicitado, relativamente à construção de um passeio 

pedonal junto à EN 247, no Alto Veríssimo, tornejando para a Rua Principal, em Bufarda, 

solicitando previsões para a execução dessa intervenção. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

deu conta dos vários dossiers que estão a ser preparados pelos serviços, inclusive o caderno de 

encargos relativo ao parque de estacionamento das autocaravanas no Casal Moinho e os semáforos 

nas Estradas Nacional 114 e 247. -----------------------------------------------------------------------------   

- Solicitou o ponto de situação relativamente à disponibilização da informação relativa à estimativa 

de custos, do projeto de autocaravanas da Associação do Casal Moinho. ------------------------------  

- Referiu a pretensão da Freguesia de Atouguia da Baleia em fazer um acesso pedonal, desde a 

Fonte Gótica até à estrada nacional, dizendo que a Câmara Municipal deveria analisar a situação, 

por forma a que a Junta de Freguesia possa executar, atempadamente a sua pretensão. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter ficado registado para analisar com os serviços. --------------------  

- Questionou se a sumula que o senhor Vice-Presidente da Câmara ficou de enviar ao senhor 

Presidente já foi enviada, relativamente à questão dos semáforos, para que se pudesse agendar a 

reunião com a empresa Estradas de Portugal, com o objetivo de obter alguns esclarecimentos sobre 

esta matéria e solucionar a questão dos semáforos, quer na Estrada Nacional 247 quer na 114.----   

- Disse ser importante a colocação dos semáforos provisórios no acesso à Ilha do baleal, com 

brevidade, por forma a evitar-se situações de conflito. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

informou que os semáforos seriam colocados a funcionar a partir de 1 de julho.  --------------------  

- Lembrou que continuavam a aguardar o relatório final referente à Primeira Gala da Juventude, 

uma vez que as informações apresentadas não lhe pareceram consistentes. O senhor Presidente 

da Câmara disse julgar que a questão já se encontrava esclarecida, uma vez que foram 
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apresentados todos os elementos para esse efeito. A senhora Vereadora Cristina Leitão pediu 

permissão para analisar esses elementos e para depois se pronunciar relativamente ao assunto. ---    

 

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 - Virgínia Maria Pereira Bruno: ------------------  
Deliberação n.º 926/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 15,40 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 9238, da freguesia de Atouguia da Baleia 

e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo provisório 8157, para 

ser integrada no domínio público, nomeadamente para cumprimento do alinhamento.» (Doc.474 

DPGU 59/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Declaração de cedência ao domínio público - Ricardo João Leal Ascensão: --------------------  
Deliberação n.º 927/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 649,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1399, da freguesia de Serra D’el Rei e 

inscrito na Matriz Cadastral Rustica da respetiva freguesia, sob o artigo 187, secção E, para ser 

integrada no domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» (Doc.475 DPGU 

71/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia para construção de moradia unifamiliar, no Casal Pardal ou 

Agasalho do Pardal, em Ferrel – Graem Anthony Anderson-Doig: ----------------------------------  
Deliberação n.º 928/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 17 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Manter a decisão camarária de 11 de abril de 2016, emissão de parecer desfavorável, tendo em 

conta os pareceres emitidos pela Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU) datados 

de 9 de junho de 2016.» A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala durante 

a apreciação deste assunto. (Doc.476 DPGU R150/16) ---------------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e 

muros de vedação, na Rua Direita, em Bufarda – Gabriela Filipa Ferreira de Jesus: ------------  
Deliberação n.º 929/2016: Deliberado que os serviços verifiquem a antiguidade da construção 

existente, em frente ao local da pretensão e que efeitos é que isto pode ter na análise e apreciação 

da Câmara Municipal. (Doc.477 DPGU R357/16) ---------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em edifício de habitação e comércio, 
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na Rua António Cervantes, n.º 14, em Peniche – Maria de Jesus Conceição Alves - Residencial 

Marítimo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 930/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 17 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 legalização de alterações em edifício de habitação e comércio, sito na Rua António 

Cervantes, n.º 14, em Peniche, apresentado em nome de Maria de Jesus Conceição Alves - 

Residencial Marítimo, em 23 de dezembro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 2016/06/14. 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.» (Doc.478 DPGU 148/15) ---------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para legalização de ampliação de cozinha em moradia unifamiliar, 

na Rua da Esperança, n.º 10 B, Bairro dos Pescadores, em Peniche – Lucília Maria Paulino 

Cordeiro Mulcahy: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 931/2016: O pedido de licenciamento para legalização de ampliação de cozinha 

em moradia unifamiliar, na Rua da Esperança, n.º 10 B, Bairro dos Pescadores, em Peniche, 

apresentado por Lucília Maria Paulino Cordeiro Mulcahy, foi retirado da ordem do dia. O senhor 

Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (DPGU 

52/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento de alterações no decurso da obra, na vigência da Lic.ª n.º 32/12, 

para o prédio sito na Estrada Nacional 114, n.º 3, em Atouguia da Baleia – Robert Martins 

Filipe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 932/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 17 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, com a sua 

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento de alterações no decurso da obra, na 

vigência da Lic.ª n.º 32/12, para o prédio sito na Estrada Nacional 114, n.º 3, em Atouguia da 

Baleia, apresentado em nome de Robert Martins Filipe, no dia 3 de maio de 2016, nas condições 

do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 15 de junho de 

2016.» O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.479 DPGU 69/16) -----------------------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da Lic.ª n.º 40/16, 

para o prédio sito na Travessa da Árvore, n.º 4, em Serra d’El-Rei – José Luís Machado dos 

Ramos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 933/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 17 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 
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para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 40/16, sita na Travessa da Árvore, 

n,º 4, no lugar e freguesia de Serra D’el Rei, apresentado em nome de José Luis Machado dos 

Ramos, em 16 de maio de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento (DPGU), datado de 2016/06/13, devendo o requerente apresentar o projeto de 

estabilidade e rede de águas e esgotos, no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 

20.º, do diploma acima referido.» O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala 

durante a apreciação deste assunto. (Doc.480 DPGU 74/16) ---------------------------------------------  

 

9) Hipoteca de Lotes – Construções Vila Maria, L.da: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 934/2016: Deliberado aprovar a hipótese número dois da proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 17 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------  

«Não aceitar a hipoteca de lotes, devendo apresentar outra forma de caução (garantia bancária, 

depósito em dinheiro ou seguro caução) conforme previsto no artº 54º do Dec-Lei nº 555/99, na 

sua atual redação.» O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.481 DPGU L1/09) --------------------------------------------------------  

 

10) Loteamento Municipal sito na Rua da Alegria, no Casal Moinho: ------------------------------  
Deliberação n.º 935/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 definitivamente o loteamento municipal sito na Rua da Alegria, Casal Moinho, tendo 

em consideração que no período de discussão pública, aberto nos termos e para os efeitos do n.º5 

do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelo prazo de 

15 dias contados a partir do 8.º dia, após a publicação do Aviso no Diário da República (DR 2ª 

série n.º88, de 06 de maio de 2016), que decorreu de 19/05/2016 a 09/06/2016, não foram 

apresentadas quaisquer reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento.» 

(Doc.482) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Concurso público para execução da empreitada de Construção do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 936/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Propõe à Exma. Câmara Municipal de Peniche que delibere, ao abrigo das competências 

estabelecidas na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, e nos números 1 do artigo 76.º e 4 do artigo 148.º, ambos do CCP: 

- A aprovar todas as propostas constantes do Relatório Final elaborado pelo Júri do concurso, 

datado de 15 de junho de 2016, incluindo: 

Adjudicar a empreitada ao concorrente n.º 2 – António, Saraiva & Filhos, Lda., pelo valor global 

de € 2 097 000,00 (dois milhões e noventa e sete mil euros), a acrescer do IVA à taxa legal em 

vigor, por ser a proposta mais vantajosa para o Município de Peniche; 

Excluir as propostas dos concorrentes números 1, 3, 15 e 24, pelas razões e com os fundamentos 

descritos no Relatório Preliminar.» (Doc.483 Proc. N.º 441.B/OM) -----------------------------------  

 

12) Intervenção a curto prazo no terreno do Rossio de Ferrel: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 937/2016: Deliberado aprovar o reajuste da proposta de layout final, relativa à 

intervenção a curto prazo no terreno do Rossio de Ferrel. (Doc.484) -----------------------------------  
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

13) Instalação de um placar publicitário, na Avenida do Porto de Pesca (junto ao 

entroncamento da Rua Dr. Ernesto Moreira), em Peniche – Comumspace, L.da: ------------------  
Deliberação n.º 938/2016: O pedido para instalação de um placar publicitário, na Avenida do 

Porto de Pesca (junto ao entroncamento da Rua Dr. Ernesto Moreira), em Peniche, apresentado 

pela empresa Comumspace, L.da, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 7070/15) ---------------------  

 

14) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de 

Sousa (junto ao hotel MH), em Peniche – Comumspace, L.da: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 939/2016: O pedido para instalação de um placar publicitário, na Avenida 

Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa (junto ao hotel MH), em Peniche, apresentado pela 

empresa Comumspace, L.da, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 7072/15) ---------------------------  

 

15) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de 

Sousa (junto ao entroncamento da Rua do Juncal), em Peniche – Comumspace, L.da: -----------  
Deliberação n.º 940/2016: O pedido para instalação de um placar publicitário, na Avenida 

Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa (junto ao entroncamento da Rua do Juncal), em 

Peniche, apresentado pela empresa Comumspace, L.da, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 

7069/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (após a rotunda da Avenida 

Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa), em Peniche – Comumspace, L.da: -------------  
Deliberação n.º 941/2016: O pedido para instalação de um placar publicitário, na Rua dos 

Pocinhos (após a rotunda da Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa), em 

Peniche, apresentado pela empresa Comumspace, L.da, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 

7065/15) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (antes da rotunda da Avenida 

do Porto de Pesca), em Peniche – Comumspace, L.da: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 942/2016: O pedido para instalação de um placar publicitário, na Rua dos 

Pocinhos (antes da rotunda da Avenida do Porto de Pesca), em Peniche, apresentado pela empresa 

Comumspace, L.da, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 7067/15) --------------------------------------  

 

18) Ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em Ferrel – 

Mário Luís Lopes Martins Loureiro: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 943/2016: O pedido de ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, 

na Rua da Paz, em Ferrel, apresentado por Mário Luís Lopes Martins Loureiro, foi retirado da 

ordem do dia. Deliberado, ainda, fazer uma visita ao local, na quarta-feira, dia 22 de junho de 

2016, pelas 16h00. (NIPG 3954/15) --------------------------------------------------------------------------  

 

19) Ocupação de espaço público para publicidade, na avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche – Rip Surf, Artigos Desporto, Unipessoal, L.da: -----------------  
Deliberação n.º 944/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 firma Rip Surf, Artigos Desporto, Unipessoal, Lda, por 

requerimento, registado nestes serviços a 8 de junho de 2016, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 9.06.2016, proponho que 
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seja ratificado o meu despacho, datado de 9 de junho de 2016, que autorizou a ocupação da via 

pública, em cerca de 21 m2, frente ao estabelecimento Rip Curl, sito na Avenida Monsenhor 

Bastos, em Peniche, para colocação de dois automóveis em exposição, nos termos do disposto no 

Artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público; nos dias 10, 11 e 12 

de junho de 2016.» (Doc.485 NIPG 9250/16) --------------------------------------------------------------  

 

20) Alargamento do horário de ocupação de espaço público para o exercício da atividade de 

prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias por João Pedro 

Trindade Ramos – Pelouro de Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 945/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 que a Câmara Municipal, na sua reunião de dia 13 de junho de 2016, atribuiu o 

espaço C – Porto Areia Sul ao senhor João Pedro Trindade Ramos, para a instalação de uma 

unidade móvel para o exercício da atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas 

de caráter não sedentária, com um horário de funcionamento entre as 20 horas e as 2 horas. 

Considerando que o Senhor João Pedro Trindade Ramos solicitou o alargamento do horário de 

funcionamento para: entre as 11 horas e as 15 horas e as 18 horas e as 4 horas. 

Considerando que cabe à Câmara Municipal autorizar o alargamento do horário. 

Proponho que a Câmara Municipal autorize a alteração de horário de funcionamento da unidade 

móvel para o exercício da atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas de caráter 

não sedentária no Porto Areia Sul, atribuído ao senhor João Pedro Trindade Ramos para: entre 

as 20 horas e as 4 horas.» (Doc.486 NIPG 9380/16) -----------------------------------------------------  

 

21) Alargamento do horário de ocupação de espaço público para o exercício da atividade de 

prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias por Américo Gaspar – 

Pelouro de Mercados e Feiras: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 946/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 que a Câmara Municipal, na sua reunião de dia 13 de junho de 2016, atribuiu o 

espaço B – Pinhal Municipal do Vale Grande ao senhor Américo Gaspar, para a instalação de 

uma unidade móvel para o exercício da atividade de prestação de serviços de restauração e 

bebidas de caráter não sedentária, com um horário de funcionamento entre as 10 horas e as 2 

horas. 

Considerando que o Senhor Américo Gaspar solicitou o alargamento do horário de 

funcionamento para: entre as 10 horas e as 7 horas. 

Considerando que cabe à Câmara Municipal autorizar o alargamento do horário. 

Proponho que a Câmara Municipal autorize a alteração de horário de funcionamento da unidade 

móvel para o exercício da atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas de caráter 

não sedentária junto Pinhal Municipal do Vale Grande, atribuído ao senhor Américo Gaspar 

para: entre as 10 horas e as 4 horas.» (Doc.487 NIPG 9319/16) ---------------------------------------  

 

22) Alargamento do horário de ocupação de espaço público para o exercício da atividade de 

prestação de serviços de restauração e bebidas em unidades não sedentárias por Solange Lima – 

Pelouro de Mercados e Feiras: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 947/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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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«Considerando que a Câmara Municipal, na sua reunião de dia 13 de junho de 2016, atribuiu o 

espaço E – Centro Coordenador de Transportes em Peniche à senhora Solange Maria Rodrigues 

de Lima, para a instalação de uma unidade móvel para o exercício da atividade de prestação de 

serviços de restauração e bebidas de caráter não sedentária, com um horário de funcionamento 

entre as 20 horas e as 2 horas. 

Considerando que a Senhora Solange Maria Rodrigues de Lima solicitou o alargamento do 

horário de funcionamento para: entre as 20 horas e as 7 horas. 

Considerando que cabe à Câmara Municipal autorizar o alargamento do horário. 

Proponho que a Câmara Municipal autorize a alteração de horário de funcionamento da unidade 

móvel para o exercício da atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas de caráter 

não sedentária junto do Centro Coordenador de Transportes, atribuído à senhora Solange Maria 

Rodrigues de Lima para: entre as 20 horas e as 4 horas.» (Doc.488 NIPG 9318/16) ---------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

23) Obras a realizar por administração direta, de 20 de junho a 12 de agosto de 2016 – Pelouro 

das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 948/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que a Câmara Municipal tome conhecimento do mapa de trabalhos 

n.º 4/2016, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documento que aqui se dá por 

reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a realizar 

pelo Departamento de Obras Municipais do Município, no período de 20 de junho a 12 de agosto 

de 2016, ratifique a realização das obras já executadas, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e autorize a realização das obras ainda não executadas, no 

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

de 12 de setembro, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

(Doc.489 NIPG 9714/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Marcação de lugar de estacionamento para cargas e descargas e para pessoa com 

mobilidade condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Avenida do Mar, 

nos Casais do Baleal – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 949/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 reserva de lugar de estacionamento, de acordo com os artigos 24º, 46º e 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 do Mar – Baleal. Propõe-se à Câmara Municipal 

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

Municipais.» (Doc.490 NIPG 9529/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

25) Receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita na Rua 

do Caldeirão, em Geraldes – Construções Geraldes, L.da: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 950/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 artigo 87º, do R.J.U.E. (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), anexa-se Auto de Receção Definitiva das infraestruturas urbanísticas. Propõe-se à 

Câmara Municipal apreciação no sentido de receber as Infraestruturas Urbanísticas e libertar as 
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garantias em conformidade com o Auto de Receção Definitiva.» (Doc.491 NIPG 17871/15) ------  

 

26) Sinalização vertical junto às praias da Gamboa, Consolação e Almagreira – Pelouro do 

Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 951/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 24.º e 46.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 Praia da Gamboa, Consolação e Almagreira. Propõe-se à Câmara 

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

Municipais.» (Doc.492 NIPG 9718/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

27) Sinalização vertical na Rua da Boa Viagem, Forte da Luz, Papôa e acessos à Papôa e Praia do 

Porto de Areia Norte, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 952/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 16 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.º1 e 2 do artigo 6º do Decreto-lei n.º44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização vertical para proibição de paragem e estacionamento de 

caravanas e autocaravanas, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação. Propõe-se à 

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

Serviços Municipais.» (Doc.493 NIPG 9716/16) ----------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

28) Regimento da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 953/2016: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e duas 

abstenções, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar o 

Regimento da Câmara Municipal de Peniche, cujo texto a seguir se transcreve: ----------------------  

«REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE 

PREÂMBULO 

O Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispõe no artigo 39.º, alínea a), que compete à 

Câmara Municipal, no âmbito das suas competências de funcionamento, elaborar e aprovar o 

regimento.  

Do Regimento da Câmara Municipal devem constar as regras de funcionamento do órgão 

executivo, em desenvolvimento da lei que regula esta matéria. 

Assim, no uso da competência prevista no artigo 39.º, alínea a), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, elaborou-se o presente Regimento da Câmara Municipal de PENICHE que a 

Câmara Municipal aprovou, em reunião ordinária, de 20 de junho de 2016. 

ARTIGO 1.º 

Reuniões 

1 – As reuniões da Câmara realizam-se, habitualmente, nos Paços do Município, podendo 

realizar-se noutros locais do concelho, por proposta de qualquer membro da Câmara. 

2 – As reuniões da Câmara Municipal são ordinárias e extraordinárias. 

ARTIGO 2.º 
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Reuniões Ordinárias 

1 – As reuniões ordinárias terão periodicidade semanal, realizando-se, por norma, às segundas-

feiras. 

2 – As reuniões ordinárias terão início às 14,30 horas e final às 19,30 horas, podendo a Câmara 

deliberar o seu prolongamento pelo período que entender. 

3 – O período de intervenção do público será sempre gravado e sujeito à sua consulta posterior 

para eventual reclamação sobre a respetiva transcrição.  

4 – Quando a segunda-feira coincida com dia feriado, a reunião ordinária terá lugar no dia 

seguinte.  

5 – Quaisquer alterações do dia e hora das reuniões ordinárias serão comunicadas com pelo 

menos 3 dias de antecedência, por protocolo ou por comunicação eletrónica. 

ARTIGO 3.º 

Reuniões Extraordinárias 

1 – As reuniões extraordinárias são convocadas por iniciativa do Presidente, ou a requerimento 

de, pelo menos, um terço dos respetivos membros, mediante requerimento escrito que indique o 

assunto a ser tratado.  

2 – As reuniões extraordinárias são convocadas com pelo menos, dois dias de antecedência, sendo 

comunicadas a todos os membros através de protocolo, por edital e comunicação eletrónica.  

3 – O Presidente convocará a reunião para um dos oito dias subsequentes à receção do 

requerimento referido no n.º 1 do presente artigo.  

4 – Da convocatória devem constar de forma expressa e discriminada todos os assuntos a tratar 

na reunião extraordinária.  

5 – Quando o Presidente não efetue a convocação que lhe tenha sido requerida ou não o faça nos 

termos do n.º 3, podem os requerentes efetuá-la diretamente, com invocação dessa circunstância, 

observando o disposto no n.º 2 com as devidas adaptações e publicitando a convocação nos locais 

habituais. 

ARTIGO 4.º 

Da Direção dos Trabalhos 

1 – Cabe ao Presidente da Câmara, além de outras funções que lhe estejam atribuídas, convocar, 

abrir e encerrar as reuniões, estabelecer e organizar a ordem do dia, dirigir os trabalhos e 

assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações.  

2 – O Presidente da Câmara pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, 

quando circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir na 

ata da reunião.  

3 – Das decisões sobre a direção dos trabalhos cabe recurso para o plenário, a apreciar 

imediatamente após a sua interposição.  

4 – O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, pode interpor ação judicial e pedir a suspensão 

jurisdicional da eficácia das deliberações tomadas pela Câmara Municipal que considere ilegais. 

ARTIGO 5.º 

Ordem do Dia 

1 – A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo Presidente e deve incluir os assuntos que 

para esse fim lhe forem indicados pelos vereadores competentes, desde que sejam da competência 

da Câmara Municipal e o pedido seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de 

cinco dias úteis, no caso das reuniões ordinárias, e oito dias úteis, no caso das reuniões 

extraordinárias, sobre a data da reunião.  

2 – A ordem do dia de cada reunião, bem como o texto das propostas agendadas, os documentos 

de estudo e apoio, serão distribuídos a todos os vereadores, com a antecedência de, pelo menos, 

dois dias úteis sobre a data da reunião.  

3 – Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião. 
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ARTIGO 6.º 

Período de Antes Ordem do Dia 

1 – Nas reuniões ordinárias haverá um período de “antes da ordem do dia”, com a duração 

máxima de 60 minutos, podendo ser prorrogado por decisão da Câmara até ao máximo de 30 

minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse para a autarquia.  

2 – O período “antes da ordem do dia” será distribuído proporcionalmente ao número de 

vereadores para exercerem o seu direito de intervenção.  

3 – O tempo de intervenção referido no n.º 2, deverá ser utilizado, designadamente, para pedidos 

de informação, moções, requerimentos, declarações políticas, esclarecimentos e protestos.  

4 – O tempo disponível para cada membro da Câmara poderá ser cedido a outro.  

5 – O período restante é destinado a votações e a prestações de esclarecimentos pelo Presidente, 

ou por quem ele indicar, podendo os esclarecimentos serem prestados por escrito, em momento 

posterior.  

6 – As reuniões extraordinárias não têm período de “antes da ordem do dia” e a Câmara só pode 

deliberar sobre os assuntos para a qual foi convocada. 

ARTIGO 7.º 

Período da Ordem do Dia 

1 – O período da ordem do dia inclui um período de informação, que não pode ultrapassar 60 

minutos, e um período de discussão e votação das propostas constantes da ordem do dia e das que 

foram apresentadas nos termos do n.º 2 do presente artigo.  

2 – Até à votação de cada proposta poderão ser apresentadas contrapropostas sobre a mesma 

matéria, as quais serão simultaneamente discutidas e votadas.  

3 – A alteração da ordem de apreciação das propostas constantes na ordem do dia depende de 

deliberação tomada por, pelo menos, dois terços dos membros presentes. 

4 – Os subscritores de cada proposta dispõem de 7 minutos para a apresentarem, dispondo cada 

membro da Câmara de 5 minutos para respetiva análise e discussão.  

5 – O Presidente pode estabelecer, por sua iniciativa ou por proposta dos vereadores, períodos 

superiores aos fixados no número anterior, com consenso de todos os membros.  

6 – Nos períodos mencionados nos n.ºs 4 e 5 incluem-se os tempos gastos em esclarecimentos e 

protestos.  

7 – O tempo disponível para cada membro da Câmara poderá ser cedido a outro.  

8 – Antes da votação poderá qualquer membro da Câmara pedir interrupção pelo período máximo 

de 5 minutos, caso existam várias propostas sobre a mesma matéria, procedendo-se a votação 

após o período de interrupção, exceto se o Presidente decidir fixar novo período de discussão.  

9 – As propostas que não forem discutidas serão incluídas na ordem do dia da reunião seguinte. 

ARTIGO 8.º 

Quórum 

1 – A Câmara Municipal só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do número 

legal dos seus membros. 

2 – Se 30 minutos após a hora prevista para o início da reunião não estiver presente a maioria 

referida no número anterior, considera-se que não há quórum.  

3 – Quando a Câmara Municipal não possa reunir por falta de quórum, o Presidente, ou seu 

substituto, designa outro dia para nova reunião, que tem a mesma natureza da anterior, 

convocando-a de acordo com a lei. 

ARTIGO 9.º 

Formas de Votação 

1 – As deliberações são tomadas por votação nominal, não contando as abstenções para o 

apuramento da maioria.  

2 – As deliberações que envolvam a apreciação do comportamento ou das qualidades de qualquer 
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pessoa são tomadas por escrutínio secreto e, em caso de dúvida, a Câmara deliberará sobre a 

forma de votação. 

3 – Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é feita 

pelo Presidente após a votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido. 

4 – O Presidente vota em último lugar.  

5 – Qualquer membro da Câmara pode propor que a votação se faça por escrutínio secreto.  

6 – Não podem estar presentes no momento da discussão, nem da votação, os membros que se 

encontrem ou se considerem impedidos. 

ARTIGO 10.º 

Empate 

1 – Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver 

efetuado por escrutínio secreto.  

2 – Havendo empate em votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova votação 

e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a reunião seguinte, procedendo-se a 

votação nominal se na primeira votação desta reunião se repetir o empate. 

ARTIGO 11.º 

Declaração de Voto 

1 – Os membros da Câmara podem fazer constar da ata o seu voto e as razões que o justifiquem, 

o qual deve ser apresentado por escrito ou ditado oralmente.  

2 – Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações são sempre 

acompanhadas das declarações de voto apresentadas.  

3 – O registo na ata do voto de vencido exclui o eleito da responsabilidade que eventualmente 

resulte da deliberação. 

ARTIGO 12.º 

Pedidos de Esclarecimentos e Protestos 

1 – Os pedidos de esclarecimento devem ser formulados logo que finde a intervenção que os 

suscitou, sendo respondidos pela respetiva ordem de inscrição.  

2 – A palavra para esclarecimentos deve limitar-se a uma formulação sintética, a que se seguirá 

resposta sobre matéria em dúvida.  

3 – Sempre que um membro da Câmara considere que foram proferidas expressões ofensivas da 

sua honra ou consideração, pode, para se defender, usar da palavra por tempo não superior a 3 

minutos.  

4 – O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior 

a 3 minutos.  

5 – A cada membro da Câmara, sobre a mesma matéria, só é permitido um protesto, por tempo 

não superior a 3 minutos.  

6 – Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimentos e às respetivas respostas. 

7 – Não são admitidos contraprotestos. 

ARTIGO 13.º 

Atas 

1 – De cada reunião é lavrada ata, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver 

passado, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes e 

ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas, a forma e o resultado das 

respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada. 

2 – As atas farão referência sumária às eventuais intervenções do público na solicitação de 

esclarecimentos e às respostas dadas. 

3 – As atas são lavradas, sempre que possível, por funcionário da autarquia designado para o 

efeito e postas à aprovação de todos os membros no final da respetiva reunião ou no início da 

seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou.  
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4 – As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final 

das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes, sendo assinadas, 

após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou.  

5 – As deliberações dos órgãos só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as 

respetivas atas ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos números anteriores.  

6 – Das atas podem ser passadas, a pedido dos interessados, certidões ou fotocópias autenticadas, 

nos termos dos artigos 83.º e 84.º do Código do Procedimento Administrativo. 

ARTIGO 14.º 

Reuniões públicas 

1 – A primeira e a terceira reunião ordinária de cada mês é pública. 

2 – Nas reuniões ordinárias públicas, antes do período de antes ordem do dia, é reservado um 

período de 60 minutos para a intervenção do público, durante o qual são prestados os 

esclarecimentos solicitados.  

3 – Os munícipes interessados em participar devem proceder à inscrição prévia, com trinta 

minutos de antecedência da hora de início da reunião.  

4 – Das inscrições dos munícipes, devidamente identificados, deverá constar um breve resumo do 

assunto a tratar, que deverá ser de interesse coletivo e/ou público.  

5 – As intervenções do público serão ordenadas pela ordem de inscrição.  

6 – A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e aplaudir 

ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob pena de ser 

aplicado o preceituado no n.º 5 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

ARTIGO 15.º 

Faltas e Substituições 

1 – As faltas dadas numa reunião deverão ser justificadas antes ou na reunião seguinte àquela em 

que se verificarem.  

2 – As faltas injustificadas ou que não resultem de impossibilidade derivada da prestação de 

serviço municipal implicam a perda da respetiva senha de presença ou a dedução correspondente 

na remuneração.  

3 – Os membros da Câmara podem fazer-se substituir nos casos de ausências por períodos até 30 

dias, mediante simples comunicação por escrito dirigida ao Presidente, na qual são indicados os 

respetivos início e fim. 

ARTIGO 16.º 

Impedimentos e suspeições 

1 – Nenhum membro da Câmara pode intervir em procedimento administrativo, em ato ou 

contrato de direito público ou privado do Município de Peniche, nos casos previstos no artigo 

69.º do Código do Procedimento Administrativo.  

2 – A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 70.º, 71.º e 

72.º do Código do Procedimento Administrativo.  

3 – Os membros da Câmara devem pedir dispensa de intervir em procedimento administrativo 

quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da 

retidão da sua conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias previstas no artigo 

73.º do Código do Procedimento Administrativo.  

4 – À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição aplica-se o 

regime constante dos artigos 74.º e 75.º do Código do Procedimento Administrativo. 

ARTIGO 17.º 

Publicidade 

As deliberações da Câmara Municipal destinadas ter eficácia externa são obrigatoriamente 

publicadas em edital, afixado nos lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada 

de deliberação ou decisão, no sítio da internet e nos jornais regionais editados ou distribuídos na 
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área da autarquia, nos 30 dias subsequentes à sua prática, e no Diário da República quando a lei 

expressamente o determine.» 

Considerando o teor do regimento agora aprovado, nomeadamente o n.º 2 do artigo 5.º, deliberado, 

ainda, revogar a deliberação n.º 628/2013, tomada em 22 de outubro de 2013, exceto quanto ao 

lugar, dia e hora das reuniões ordinárias, e definir que, para as reuniões ordinárias, que se realizam 

às segundas-feiras, a ordem do dia de cada reunião, bem como o texto das propostas agendadas e 

os documentos de estudo e apoio, serão distribuídos a todos os vereadores até às 14h30 da quinta-

feira anterior à reunião, preferencialmente na plataforma digital de apoio às reuniões da Câmara 

Municipal. As propostas a agendar e os documentos de estudo e apoio deverão ser entregues ao 

Serviço de Apoio ao Departamento Administrativo e Financeiro até às 13 horas da quarta-feira 

anterior à reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata declararam que se abstiveram porque a 

proposta de Regimento da Câmara Municipal de Peniche não vai ao encontro das expetativas que 

tinham, de que todas as reuniões deveriam ser públicas. (Doc.494 NIPG 7295/16) ------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

29) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 954/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos membros 

da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, aprovar a 

hipótese número um que consta da informação n.º 65/2016 do Departamento Administrativo e 

Financeiro, datada de 17 de junho de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.495) ----------------------------------------------------------   

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

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

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 955/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de projeto de regulamento de 

comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche, na próxima reunião de Câmara 

Municipal. (NIPG 9867/16) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

31) Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia: --------------------------------  
Deliberação n.º 956/2016: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e duas 

abstenções, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata, concordar 

com a constituição do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, ficando o 

senhor Vice-Presidente da Câmara de apresentar uma proposta. (NIPG 9806/16) --------------------   

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

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

Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 957/2016: Deliberado aprovar a adenda à minuta do contrato n.º 11/2016, que 

aqui se dá por reproduzido, e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, para 

aquisição de serviço na área de Gestão de Eficiência Energética. (Doc.496) --------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 
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33) 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 958/2016: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e do senhor Vereador Ângelo 

Marques, do Partido Socialista, e duas abstenções, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo 

Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 09 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, de 9 de junho de 2016, que se anexa, aprovo, ao abrigo 

do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma alteração aos 

documentos previsionais, para o ano 2016 (modificação n.º 13), conforme consta dos documentos 

anexos à referida informação, e solicito à Câmara Municipal que ratifique este meu despacho.»  

O senhor Vereador Filipe Sales, em nome dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, 

apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------------------------  

«Os vereadores Filipe Sales e Cristina Leitão abstiveram-se na Alteração ao Orçamento da 

Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano 

de 2016, por não considerarem razoável o avultado investimento que o executivo CDU pretende 

fazer num pequeno filme a exibir dentro do Museu das Rendas de Bilros. Na informação 

justificativa da alteração dos documentos previsionais remetida pelo Presidente da Câmara não 

constava que o incremento de €11.200 na rubrica de “artigos e objetos de valor” se destinava à 

aquisição de um filme para o museu. Só após questionarem é que os vereadores do PSD foram 

informados que a alteração se destinava à aquisição de serviços para a realização de um pequeno 

filme de 4 minutos "de elevada qualidade" e que consequentemente o valor que lhe está associado 

seria “bastante sensato”. A gestão dos recursos municipais exige critério, disciplina e eficiência, 

não sendo compatível com aquisições de serviços de valor discutível. Filipe Sales e Cristina Leitão 

repudiam este avultado investimento num pequeno filme e sublinharam ainda que poderia ter sido 

uma excelente oportunidade para permitir que jovens da terra pudessem ter posto o seu 

conhecimento e os seus talentos ao serviço do Município, realizando o pretendido filme da história 

das rendas e possibilitando simultaneamente uma indiscutível poupança.» ---------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.497 NIPG 9802/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a maio e Fundos Disponíveis referentes a maio e junho 

de 2016: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 959/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos mapas de controlo 

orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, 

referentes a maio e Fundos Disponíveis referentes a maio e junho de 2016. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 9213/16)  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

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

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

de 2016 – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 960/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos 

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

emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de maio de 2016. O senhor Vereador 
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Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. --------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

36) Emissão de senhas de cobrança para o Mercado Municipal – Pelouro das Finanças: ------  
Deliberação n.º 961/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 necessidade da emissão de Senhas de Cobrança para uso no Mercado 

Municipal, conforme informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 16 de junho de 2016, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que se autorize a 

emissão dos referidos títulos de coleta.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente 

na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.498 NIPG 9717/16) ----------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

37) Agradecimento pelo apoio prestado na gravação do CD denominado, Onda de Melodias – 

Coral Stella Maris de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 962/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento efetuado 

pelo Coral Stella Maris de Peniche, pelo apoio prestado na gravação do CD denominado Onda de 

Melodias e deliberou aceitar a oferta de CD para divulgação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (NIPG 9401/16) ---------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

38) Licenciamento de espetáculo de música ao vivo, no âmbito da homenagem ao cantor Beto, 

com isenção de taxas – Associação de Educação Física Cultural e Recreativa Penichense: -----  
Deliberação n.º 963/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 Educação Física Cultural Recreativa Penichense, por 

requerimento, datado de 7 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 13 de junho de 2016, proponho que se 

autorize a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º 

do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de espetáculo de homenagem 

ao Beto, com música ao vivo, no pavilhão da referida Associação, sito na Avenida das Escolas, 

em Peniche no dia 7 de julho 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 Educação Física Cultural Recreativa 

Penichense, do pagamento de taxas pelo licenciamento do espetáculo com música ao vivo, a 

realizar no dia de 7 de julho de 2016, em Peniche.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve 

presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.499 NIPG 9323/16) -----------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

39) 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 
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em sarau de ginástica, na Serra d’El-Rei, concelho de Peniche – Pelouro do Associativismo: --  
Deliberação n.º 964/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 16 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 – Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa, o apoio logístico para a realização do Sarau de Ginástica, que 

terá lugar no dia 26 de junho, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para 

apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional 

da iniciativa a apoiar.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.500 NIPG 9499/16) -------------------------------------------------------  

 

40) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 

Peniche, para a realização do Festival das Sopas - Pelouro do Associativismo: --------------------  
Deliberação n.º 965/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 16 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, conceda à Paroquia de Peniche, 

o apoio logístico para a realização do “Festival de Sopas e não só…”, que terá lugar nos dias 1, 

2 e 3 de julho, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche.» O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves não esteve presente na sala durante a apreciação deste assunto. (Doc.501 NIPG 

9208/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

41) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

para funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga – Pelouro da Proteção Civil: ----  
Deliberação n.º 966/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 Municipal de Proteção Civil, em que é expresso que a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche irá assegurar o funcionamento 

do posto de socorros da ilha da Berlenga, com a disponibilização, diária, de um Bombeiro no 

posto de socorros, o que corresponde a um encargo de 736€ (92 dias x 8€ por refeição). 

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

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o pagamento de 736.00€ à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio com a alimentação 

da equipa do posto de socorros da ilha da Berlenga, no ano de 2016.» Deliberado, ainda, 

agradecer a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. 

(Doc.502 NIPG 9728/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

42) 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 967/2016: O pedido e 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. (NIPG 

8220/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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43) Atribuição de um subsidio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, pelo apoio concedido na realização de evento denominado Formula WindSurfing 

Series 2016 Portugal – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 968/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 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 Municipal de Proteção Civil, em que é expresso que a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche despendeu o valor de 695€ 

correspondente aos custos previstos na deliberação de Câmara n.º 888/2016. 

Os custos referidos foram respeitantes à compra de 150 lanches de mar, cujo valor unitário foi de 

2,2€, perfazendo um total de 330€, e ao combustível e lubrificantes de motor das 3 embarcações 

dos Bombeiros que estiveram na prevenção/segurança da prova, durante os 3 dias, tendo a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche gasto em 365€. 

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

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize o pagamento de 695€ à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, referentes aos custos tidos por estes na prova 

em questão.» (Doc.503 NIPG 8831/16) ---------------------------------------------------------------------   

 

44) Atribuição de apoio para a realização da iniciativa de receção do Vaivém do Oceanário de 

Lisboa – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 969/2016: Deliberado atribuir o apoio que consta da informação n.º 33/16 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. (Doc.503 NIPG 9804/16) ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 970/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte e uma horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, 

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

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 

11 de julho 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. ----------------------------------------  


