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ATA N.º 36/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 4 DE JULHO DE 2016 

 

Aos quatro dias do mês de julho 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) Exposição sobre legalização de obras, sitas na Rua das Velas, n.º 10, em 

Peniche – Adelino Caneco Zarro; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Exposição sobre legalização de obras, sitas na Rua das Velas, n.º 6, em Peniche 

– Argentina Ilda da Conceição Bandeira André; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de 

edificações existentes e posterior instalação de um alojamento local, em Pombeiras, Vale do Grou 

– Ângela Maria Cordeiro Antunes; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização e alteração 

de moradia, sita na Rua das Algas, n.º 3, Bairro Visconde – Vítor Manuel Braz Machado; ---------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para instalação de alojamento complementar 

(bungalows), na Estrada Marginal Norte, Sítio da Nora, em Peniche – Peniche Praia - Turismo e 

Construção, L.da;--- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de emissão de certidão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária – Carlos 

José Ricardo Vala;-- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de hipoteca de lotes do loteamento – Construções Vila Maria, L.da; ----  

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

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

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

 ------------------- 9) Sinalização rodoviária na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de 

Sousa e arruamentos de acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------  

 ------------------- 10) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Amoreiras, em Peniche – 

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

 ------------------- 11) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Vasco da Gama, em Peniche – 

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

 ------------------- 12) Marcação de linha em ziguezague, no cruzamento da Rua Bartolomeu Dias 

com a Rua Cruz das Almas, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ----------------------------------------  

 ------------------- 13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Cruz das Almas, em Peniche – 

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

 ------------------- 14) Sinalização rodoviária na Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche – 

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

 ------------------- 15) Sinalização rodoviária na Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche – 
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Pelouro do Trânsito;- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 18) 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; 

 ------------------- 19) 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; ------  

 ------------------- 20) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (antes da rotunda 

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

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

evento Finalíssima Nacional Esperanças Sub, solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, 

com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------  

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

evento Rip Curl Gromsearch 2016, solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, com isenção 

de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------  

 -------------------- 23) Instalação de painel publicitário, no Alto Veríssimo – Entre Ideias - 

Comunicação e Imagem, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Instalação de painel publicitário, na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia – 

LV Seacore, L.da;---- --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 27) Ocupação de espaço público com uma cobertura insuflável e expositor para a 

realização de uma ação promocional de vinhos, no estacionamento da praia do Baleal – Município 

de Almeirim;--------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Ocupação de espaço público para realização de uma atividade desportiva ao 

ar livre, no parque urbano da cidade – Pausa Funcional Exercício e Bem Estar, L.da; ----------------  

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

 ------------------- 29) Protocolo a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e os 

Municípios que a integram - Julgado de Paz da Comunidade Intermunicipal do Oeste; -------------  

 ------------------- 30) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais 

de Peniche;------------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro 

de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche; -----------------------------------------------  

 ------------------- 32) Acordo de Cooperação celebrado no âmbito da Educação Pré-Escolar para o 

ano letivo 2015/2016 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; -------------------------------  

 ------------------- 33) Reabilitação do Antigo Edifício da Central Elétrica, no âmbito do quadro do 

Plano de Ação de Regeneração Urbana do PEDU de Peniche – Pelouro Portugal 2020; ------------  

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

 ------------------- 34) Alteração aos Orçamentos da Despesa, da Receita e ao Plano Plurianual de 

Investimentos, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------  

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

 ------------------- 35) Parceria na organização do VII Encontro de Coros da Cidade de Peniche – 

Pelouro da Cultura;--- ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo António, 

e de arraial ao ar livre, na localidade dos Bôlhos, requerido pela Associação Cultural e de Bôlhos, 

com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------  

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

 ------------------- 37) Atribuição de apoio para a realização da Finalíssima Nacional Esperanças 

Sub 16 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 38) Atribuição de apoio para a realização do Rip Curl Gromsearch 2016 – Pelouro 

das Finanças;--------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Atribuição de apoio a munícipe em situação de doença mental – Pelouro da 

Solidariedade Social; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

para transporte de um equipamento – Pelouro do Associativismo; --------------------------------------  

 ------------------- 41) Atribuição de apoio à Associação de Educação Física Cultural e Recreativa 

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

para a realização de um espetáculo de angariação de fundos - Pelouro do Associativismo; ---------  

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

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

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

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

 ------------------- 43) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche. ------------------------------  

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

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

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

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

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

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, Nuno Cativo, Chefe da 

Divisão de Energia e Ambiente, em regime de substituição, durante o período de audição do 

público e na parte inicial do período de antes da ordem do dia, José Ribeiro Gonçalves, Chefe 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um 

a sete, dezasseis a vinte, vinte e seis e trinta e três da ordem do dia, Etelvina Alves, Técnica 

Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação 

e votação dos pontos um a sete, dezasseis a vinte e vinte e seis da ordem do dia, Rui Venâncio, 

Técnico Superior de Arqueologia, e Ângela Malheiros, Técnica Superior responsável pela 

Biblioteca Municipal, durante a apreciação e votação do ponto trinta e três da ordem do dia. ------  

Estiveram ainda presentes os senhores Mário Pacheco e Gonçalo Pacheco, engenheiro e arquiteto 

representantes da empresa MP – Sociedade de Planeamento e Engenharia, L.da, durante a 

apreciação e votação do ponto trinta e três da ordem do dia. ---------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques só participou na reunião até às dezanove horas, tendo saído 

após a votação do ponto trinta e três da ordem do dia, a que corresponde a deliberação n.º 

1041/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 33/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

15 de junho, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO 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: 

- Marina Anastácio reclamou da existência de lixo nas praias, nomeadamente as existentes junto 

ao Casal Moinho, localidade onde habita, dizendo que, apesar de não serem concessionadas, a 

limpeza encontra-se em falta. Apresentou uma outra questão, relacionada com a velocidade que se 

verifica na estrada principal, que vem do Casal da Vala para o Casal Moinho, bem como a 

realização de corridas de carros. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que não era a 

primeira vez que a munícipe havia colocado esta questão, e que, na altura, havia sido dada 

sequência, de tal forma que, a GNR, em dois dias, multou dezenas de condutores. Registou a 

informação dada pela munícipe de que se realizavam corridas de carros nessa estrada e disse que 

iria informar a GNR sobre o assunto. Disse haver um conjunto alargado de medidas, que serão 

presentes à próxima reunião de câmara, relativamente à questão da colocação de lombas. O senhor 

Presidente da Câmara disse que a solução técnica que vão tentar encontrar é aquela que seja 

dissuasora da prática de grandes velocidades naquele local, uma vez que a colocação de sinalização 

para moderação da velocidade se mostrou insuficiente. Relativamente à questão da limpeza das 

praias, o senhor Presidente da Câmara fez um enquadramento geral do assunto, dizendo que, 

anualmente, é feita a contratação de uma empresa de serviços externos, para efetuar a limpeza das 

praias, que este ano teve início no dia 1 de julho de 2016 e que, gradualmente, a situação seria 

restabelecida. Deu conta do problema que existiu de avaria da máquina que percorre os areais para 

limpeza, associada à falta de recursos humanos e ao problema do aparecimento de grande 

quantidade de canas nos areais. O senhor engenheiro Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Energia 

e Ambiente, em regime de substituição, disse que iriam identificar os locais e que iriam intervir 

com a maior brevidade possível. Deu conta de que a máquina que efetua a limpeza nas praias, já 

se encontra operacional. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que todas as zonas de 

concessão de praia haviam levado papeleiras, atempadamente, inclusivamente a da Consolação. 

O senhor engenheiro Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, em regime de 

substituição, disse que houve colocação pontual de papeleiras, fora das zonas balneares, uma 

vez que estes locais não deverão ser estimulados a serem frequentados, por questões de vigilância 

e de segurança. Disse que as utilizações indevidas são mais difíceis de controlar. -----------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao senhor engenheiro Nuno Cativo Chefe da Divisão 

de Energia e Ambiente, em regime de substituição, para que apresentasse uma informação 

genérica relativamente à limpeza das praias. -------------------------------------------------------------  

O senhor engenheiro Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, em regime de 

substituição, deu conta de que a limpeza das praias tinha tido início em 1 de julho de 2016 e que 

estava a decorrer normalmente. Informou que algumas situações, às quais não tinham 

conseguido dar resposta, já estavam a ser efetuadas, designadamente, limpeza de estrados, 

regularização de areais, etc., esperando que a situação se regularize. Deu conta do horário em 

que a máquina da limpeza de praias opera. Disse que com a utilização da máquina não se 

consegue uma fazer uma limpeza tão frequente como a que, por vezes, era necessária, todavia 

com a utilização e reposição do areal que acontece nas praias, esta lacuna tende a resolver-se. 

Referiu o problema das canas, que ficou minimizado com a passagem da máquina, não se 

tornando tão visível. Informou do reforço que foi solicitado à Valorsul, para o circuito de reforço 

que foi iniciado, dada a necessidade e para a Estação de Transferência de Resíduos Sólidos, por 
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via da incapacidade de deposição de tantos resíduos, nesta época. -----------------------------------  

 

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 28 de junho, participou numa reunião da plataforma Portugal Náutico, a propósito das 

questões da promoção externa da náutica nacional.--------------------------------------------------------  

- No dia 29 de junho, participou, como membro de júri convidado pela Presidente da CCDR 

Centro, na fase final do concurso regional de ideias de negócio. ----------------------------------------     

- No dia 30 de junho, esteve presente no início da ação de promoção de vinhos da região de Lisboa. 

- Nos dias 30 de junho e 1 de julho, esteve presente na prova do Rip Curl Gromsearch 2016, onde 

foram selecionados vários jovens para representarem Portugal no estrangeiro. -----------------------  

- No dia 1 de julho, participou na reunião de eleição da APDA. -----------------------------------------  

- No dia 1 de julho, reuniu-se com o senhor secretário de Estado das Pescas e com a Docapesca, a 

propósito da calendarização definida de alguns compromissos. -----------------------------------------  

- No dia 1 de julho, esteve presente na sessão de abertura do Festival de sopas e não só…, 

organizado pela Paróquia de Peniche, felicitando-a pela iniciativa. -------------------------------------  

- No dia 1 de julho, esteve presente na sessão de poesia desenvolvida no filtro de Peniche, no 

âmbito da iniciativa A poesia anda por aí. -------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de julho, participou nas comemorações do 13.º Aniversário da elevação da Serra d’El-

Rei, a vila, felicitando toda a população da vila. -----------------------------------------------------------  

- No dia 2 de julho, esteve presente na festa do 59.º Aniversário dos Serviços Municipalizados de 

Águas e Saneamento, felicitando todos os trabalhadores que contribuem para o elevado 

desempenho que os serviços têm. -----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 3 de julho, participou na entrega de prémios do Campeonato Nacional de Esperanças Sub 

16. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 20 a 25 de junho do 

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

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

- Na reunião com os Srs. Diretores dos Departamentos de Energia e Ambiente, Obras Municipais 

e Administrativo e Financeiro sobre as intervenções a realizar nas escolas do 1º ciclo antes do 

arranque do próximo ano letivo;  

- Na visita às intervenções municipais em curso com destaque para a zona onde está situada a 

Ponta do Trovão e Baluarte da Gamboa; 

- Reunião com os grupos que integrarão a edição do Carnaval de Verão de 2016; 

- Nas vistorias às praias galardoadas com a Bandeira Azul e Acessível - Oeste - 2016. Foram 

hasteadas 7 Bandeiras Azuis, sendo que a Praia de São Bernardino voltou a adquirir este 

importante estatuto; 

- No Festival de Natação promovido pelas Piscinas Municipais;  

- No acompanhamento à produção do videograma que irá estar patente no Museu das Rendas de 

Bilros;  

- Na sessão de Assembleia Municipal, de 24 de junho; 

- Na Festa de Encerramento do ano Letivo do Jardim Infantil de Ferrel; 
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- Na 37.ª edição da Corrida das Fogueiras e 16.ª edição da Corrida das Fogueirinhas. Ambas as 

atividades contaram com o maior número de atletas de sempre, sendo ao todo mais de 6300 

mulheres e homens a brilhar na maior prova noturna do país. Uma palavra de apreço para os 

trabalhadores da CMP, Escuteiros, Bombeiros, Forças de Segurança e outras Associações 

envolvidas que tanto contribuíram para o enorme sucesso destas iniciativas. 

- Na Cerimónia de abertura oficial da 1.ª edição do “Portugal Internacional Cup”. Este torneio 

contou com mais de 60 equipas num total de 900 atletas e decorreu na região de 25 a 29 de Junho, 

participando atletas da modalidade dos 08 aos 19 anos em representação de cerca de 60 equipas 

portuguesas e estrangeiras. O concelho de Peniche esteve representado pelo Grupo Desportivo 

de Peniche.  

- Na reunião sobre as áreas envolventes/ espaços verdes dos bairros sociais do concelho de 

Peniche.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se às felicitações já apresentadas, nomeadamente Festival das sopas e não só…, 59.º 

Aniversário dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento e 13.º Aniversário da elevação 

da Serra d’El-Rei a vila. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de junho, reuniu-se com o Ministério Público, a propósito de duas situações muito 

complicadas, para as quais se solicitou a sua colaboração. -----------------------------------------------   

- Reuniu-se com o Cenfim, após comunicação da abertura de cursos em Peniche, a partir do novo 

ano letivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reuniu-se com a ARS, a propósito da colaboração que lhe foi solicitada para o desenvolvimento 

de um estudo sobre doença mental e oncológica. ----------------------------------------------------------  

- Esteve presente na reunião com o senhor Secretário de Estado das Pescas e com a Docapesca. --  

  

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações anteriormente apresentadas, nomeadamente à questão do Festival das 

sopas e não só… e do aniversário dos SMAS. --------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações efetuadas, designadamente ao Festival das sopas e não só…, aos 

SMAS, pelo seu aniversário. ----------------------------------------------------------------------------------   

- Referiu o facto de, à maré cheia, não haver praia da Gamboa. Sugeriu que se resolvesse a situação 

com a colocação de areia, tal como havia sido feito nos anos anteriores. O senhor Presidente da 

Câmara disse que não sabia como haveria de se resolver essa situação, na medida em que a 

colocação de várias camadas de areia não resolveria, por si só, a situação. ----------------------------  

- Deu conta do aspeto pouco cuidado, devido à deposição de lixo e crescimento de ervas, junto à 

igreja de Santo António, Mercado Municipal, Escola Velha, fábrica da Nigel, Campo da 

República, logradouro do Bairro Arco-íris, Bairro dos Pescadores, Igreja de São Pedro, bem como, 

em outros arruamentos da cidade. Questionou se havia orgulho na cidade, no estado em que se 

encontra atualmente e na imagem que apresenta a quem a visita. Disse que a questão não se resolve, 

apenas, com a aplicação dos herbicidas. Disse ser vergonhoso e que já se deveria ter pensado num 

plano para resolver esta situação, para que não se chegasse a esta altura do ano com esta imagem 

que a cidade tem. O senhor Presidente da Câmara disse que o que se passou este ano não iria 

voltar a passar-se e que tinha consciência das repercussões desta situação, ao nível da imagem da 

cidade. Deu conta da existência de uma orientação para a concretização de uma solução para 

resolver esta situação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Avaliou de forma positiva a reunião com o senhor Secretário de Estado das Pescas e Docapesca, 

dizendo que aguardava novos desenvolvimentos e que estes se fizessem de forma rápida, tal como 

havia sido falado na reunião. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou, uma vez mais, relativamente à exposição à CCDRRLVT, sobre os parques de gás. 

O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística que preparasse o assunto para ser presente na próxima reunião de câmara. ----    

- Solicitou informação relativamente ao estacionamento que tem verificado existir no Cais das 

Gaivotas, nomeadamente com camiões TIR. O senhor Presidente da Câmara disse que iria 

verificar a situação com a Organização da Festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. ----  

- Questionou se houve desenvolvimentos relativamente à questão do saneamento e alcatroamento 

do Casal Salgueiro, que há já cerca de onze anos era uma grande preocupação. O senhor 

Presidente da Câmara disse que para a execução da obra foram levantadas algumas dificuldades, 

pelos próprios moradores do Casal Salgueiro. Disse que em sede de Conselho de Administração 

dos SMAS avaliaram o assunto. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos já formulados pelos restantes Vereadores, felicitando a organização do 

Festival de sopas e não só…, pela iniciativa, os colaboradores dos SMAS e disse ter estado 

presente nas comemorações do aniversário dos SMAS, bem como, no espetáculo de angariação de 

fundos para a concretização de um monumento de homenagem ao cantor Beto. Solicitou que a 

documentação existente relativamente a este monumento fosse presente a uma reunião de câmara. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que não existe processo algum, uma vez que 

esta situação surgiu de uma conversa informal e que, por parte da Câmara não há qualquer 

compromisso relativamente a este assunto. O senhor Vereador Filipe Sales solicitou que se 

agendasse o assunto para reunião de câmara para que, em primeira instância, se pudesse fazer uma 

reflexão política.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para uma situação existente no Terreiro dos Calafates, quando ocorrem períodos de maior 

precipitação, dizendo que as intervenções na rede de drenagem, efetuadas, há relativamente pouco 

tempo, se manifestam insuficientes. Referiu ainda, o mau estado em que o pavimento se encontra. 

O senhor Presidente da Câmara disse que houve uma intervenção determinante que não foi 

efetuada, a dos pluviais. Esclareceu que a questão da manutenção é fundamental para que não 

aconteça o que aconteceu nos anos anteriores. Disse que o assunto iria ser analisado com os 

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. -------------------------------------------------------   

- Solicitou o ponto de situação relativamente às duas situações apresentadas, em reuniões 

anteriormente realizadas, pelo senhor João Maciel, manifestando disponibilidade, no caso de haver 

necessidade de se fazer alterações de taxas e respetivo regulamento, relativamente ao assunto do 

estacionamento para cargas e descargas, junto aos seus estabelecimentos. O senhor Vice-

Presidente da Câmara deu conta de que a máquina que iniciou o corte das canas avariou, mas 

que era dada continuação ao processo, no dia seguinte. Relativamente à questão do 

estacionamento, disse que a Câmara decidirá, aquando da revisão das taxas. A senhora Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu relativamente ao procedimento para 

a revisão das taxas e regulamento. ----------------------------------------------------------------------------    

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Relembrou terem ficado de receber informação adicional relativamente às avaliações que ficaram 

pendentes de quatro terrenos. O senhor Presidente da Câmara encarregou os serviços de solicitar 

à engenheira Florinda, a informação sobre este assunto. --------------------------------------------------   

- Relembrou que, por o senhor Vice-Presidente da Câmara não estar presente na reunião anterior, 

não lhe foi esclarecida a questão colocada relativamente ao cemitério de Ferrel. O senhor Vice-



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 04.07.2016 * Livro 107 * Fl.498 

Presidente da Câmara disse que houve uma solução alternativa, relativamente à proposta de 

alargamento do cemitério. O senhor Presidente da Câmara solicitou que o assunto fosse 

agendado para a próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------   

- Relembrou que ficou de ser presente informação relativa à questão que colocou, há algumas 

semanas sobre uma habitação social existente na Rua de Santa Ana, em Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara disse que na próxima reunião de câmara seria presente informação sobre 

o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou os últimos desenvolvimentos relativamente à questão da concessão da Prageira. -------  

 

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) Exposição sobre legalização de obras, sitas na Rua das Velas, n.º 10, em Peniche – Adelino 

Caneco Zarro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1009/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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 proferida em 30 de agosto de 2011, tendo em conta que não foram alterados 

os pressupostos, de facto e de direito, que fundamentaram o indeferimento do processo n.º 442/01, 

conforme descrito no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado 

de 27 de junho de 2016.» (Doc.530 DPGU S4942/16) ----------------------------------------------------  

 

2) Exposição sobre legalização de obras, sitas na Rua das Velas, n.º 6, em Peniche – Argentina 

Ilda da Conceição Bandeira André: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1010/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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 proferida em 30 de agosto de 2011, tendo em conta que não foram alterados 

os pressupostos, de facto e de direito, que fundamentaram o indeferimento do processo n.º 441/01, 

conforme descrito no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado 

de 27 de junho de 2016.» (Doc.531 DPGU S4943/16) ----------------------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de edificações existentes e 

posterior instalação de um alojamento local, em Pombeiras, Vale do Grou – Ângela Maria 

Cordeiro Antunes: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1011/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

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

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

apresentado em nome de Ângela Maria Cordeiro Antunes, no dia 8 de janeiro de 2016, sobre a 

viabilidade para legalização de edificações existentes e posterior instalação de um alojamento 

local, no prédio misto, sito em “Pombeiras” - Vale do Grou, freguesia de Atouguia da Baleia, 

pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 
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datado de 27 de junho de 2016.» (Doc.532 DPGU R23/16) ---------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização e alteração de moradia, 

sita na Rua das Algas, n.º 3, Bairro Visconde – Vítor Manuel Braz Machado: ---------------------  
Deliberação n.º 1012/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

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

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

apresentado em nome de Vítor Manuel Braz Machado, no dia 11 de fevereiro de 2016, sobre a 

viabilidade para legalização e alteração de moradia, sita na Rua das Algas, n.º 3, Bairro do 

“Visconde”, em Peniche, pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 28 de junho de 2016.» (Doc.533 DPGU R120/16) -------  

 

5) Pedido de licenciamento para instalação de alojamento complementar (bungalows), na 

Estrada Marginal Norte, Sítio da Nora, em Peniche – Peniche Praia - Turismo e Construção, 

L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1013/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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 instalação de alojamento complementar (bungalows), a implantar no parque de campismo 

sito na Estrada Marginal Norte – Sítio da Nora, em Peniche, apresentado em nome de Peniche 

Praia - Turismo e Construção, L.da, no dia 2 de janeiro de 2016, nas condições do parecer da 

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 2016/06/20. 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.» ----------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, e a senhora Vereadora Cristina Leitão não 

estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.534 DPGU 67/16) 

 

6) Pedido de emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse 

público municipal na regularização da atividade pecuária – Carlos José Ricardo Vala: ---------  
Deliberação n.º 1014/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para se proceder à audiência prévia de Carlos José Ricardo Vala, nos 

termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, manifestando a intenção de indeferir a sua pretensão de reconhecimento 

de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária, pelos motivos e com os 

fundamentos constantes na informação do Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

datada de 29 de junho de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas. (Doc.535 DPGU S8085/16)--------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de hipoteca de lotes do loteamento – Construções Vila Maria, L.da: ---------------------  
Deliberação n.º 1015/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para se informar a empresa Construções Vila Maria, L.da de que a 

Câmara Municipal, pela sua deliberação n.º 934/2016, tomada em 20 de junho de 2016, optou por 

não aceitar a hipoteca de lotes, como forma de caução para garantia da boa execução das obras de 

urbanização de um loteamento, porque, em caso de incumprimento, a garantia bancária, o depósito 

em dinheiro ou o seguro caução são as opções que mais rapidamente podem responder às 
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necessidades que legitimamente os potenciais compradores possam ter, não sendo esta uma 

orientação casuística, mas uma orientação genérica. (DPGU L1/09) -----------------------------------  

 

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

Bernardino – José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.da: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 1016/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação do 

processo para a conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Vale da Cal, em 

São Bernardino, promovido pela empresa José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.da, tendo o 

senhor Presidente da Câmara informado que iria reunir-se com os diversos setores do Município 

para preparar uma proposta de deliberação a apresentar à Câmara Municipal. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (DPGU 

L16/99) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

9) Sinalização rodoviária na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e 

arruamentos de acesso à praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -------------------  
Deliberação n.º 1017/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 21.º, 24.º, 27.º, 34.º, 38.º, 46.º, 

60.º e 61.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 Avenida Monsenhor Bastos e acesso à praia 

da Gamboa, Peniche. Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.536 NIPG 3915/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

10) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Amoreiras, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1018/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

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

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, na Rua das Amoreiras, n.º 16, Peniche. Propõe-se à Câmara 

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

Municipais.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.537 NIPG 7239/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

11) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Vasco da Gama, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1019/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

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

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, na Rua Vasco da Gama, n.º 49, Peniche. Propõe-se à Câmara 
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Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.538 NIPG 10551/16) -------------------------------------------------------------------  

 

12) Marcação de linha em ziguezague, no cruzamento da Rua Bartolomeu Dias com a Rua 

Cruz das Almas, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1020/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

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

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, Cruzamento Rua Bartolomeu Dias e a Rua Cruz das Almas, n.º 

16, Peniche. Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização 

das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» ----------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.539 NIPG 9230/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

13) Marcação de linha em ziguezague, na Rua Cruz das Almas, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1021/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

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

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, na Rua Cruz das Almas, n.º 75, Peniche. Propõe-se à Câmara 

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

Municipais.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.540 NIPG 8347/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

14) Sinalização rodoviária na Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1022/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 24.º, 29.º, 34.º, 46.º, 61.º, 62.º 

e 64.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, na Rua Arquiteto Paulino Montes, Peniche. 

Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a 

realizar pelos Serviços Municipais.» -------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.541 NIPG 10537/16) -------------------------------------------------------------------  

 

15) Sinalização rodoviária na Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1023/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara 

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

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 
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anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 24.º, 29.º, 34.º e 61.º do 

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

de outubro, na sua atual redação, na Rua Arquiteto Paulino Montes, Peniche. Propõe-se à 

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

Serviços Municipais.» ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.542 NIPG 13399/14) -------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

Antes da votação das propostas referentes aos pontos dezasseis a vinte o senhor Vereador Filipe 

Sales declarou que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata apenas tiveram 

conhecimento destes cinco processos da empresa Comumspace, L.da, para instalação de placares 

publicitários, quando lhes foram disponibilizados os documentos para a reunião da Câmara 

Municipal realizada no dia 20 de junho de 2016. ----------------------------------------------------------  

Seguidamente, o senhor Vereador Jorge Gonçalves declarou que a Câmara Municipal irá 

deliberar para além do prazo que a lei lhe estabelece, mas que os senhores Vereadores do Partido 

Socialista também só tiveram conhecimento destes cinco processos da empresa Comumspace, L.da, 

para instalação de placares publicitários, quando lhes foram disponibilizados os documentos para 

a reunião da Câmara Municipal realizada no dia 20 de junho de 2016. ---------------------------------  

 

16) 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 1024/2016: 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 os motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 14 de setembro de 2015, e a informação da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, de 16 de junho de 2016, proponho proceder à 

audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido apresentado pela empresa 

Comumspace, L.da, em 14 de maio de 2015, para instalação de um placar publicitário, na Avenida 

do Porto de Pesca (junto ao entroncamento da Rua Dr. Ernesto Moreira), em Peniche.» (Doc.543 

NIPG 7070/15) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) 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 1025/2016: 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 o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

14 de setembro de 2015, e a informação da Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, de 16 de junho de 2016, e que o placar provoca a obstrução das perspetivas 

panorâmicas e afeta a estética do local, proponho proceder à audiência prévia ao interessado, 

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

de indeferir o pedido apresentado pela empresa Comumspace, L.da, em 14 de maio de 2015, para 

instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa 

(junto ao hotel MH), em Peniche.» (Doc.544 NIPG 7072/15) -------------------------------------------  
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18) 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 1026/2016: 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 o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

14 de setembro de 2015, a informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

de 16 de junho de 2016, e que o placar provoca a obstrução das perspetivas panorâmicas e afeta 

a estética do local, proponho proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 

121.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido 

apresentado pela empresa Comumspace, L.da, em 14 de maio de 2015, para instalação de um 

placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa (junto ao 

entroncamento da Rua do Juncal), em Peniche.» (Doc.545 NIPG 7069/16) --------------------------  

 

19) 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 1027/2016: 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 os motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 14 de setembro de 2015, e da informação da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, de 16 de junho de 2016, proponho proceder à 

audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido apresentado pela empresa 

Comumspace, L.da, em 14 de maio de 2015, para instalação de um placar publicitário, na Rua 

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

Peniche.» (Doc.546 NIPG 7065/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

20) 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 1028/2016: 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 o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

14 de setembro de 2015, a informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

de 16 de junho de 2016, e que o placar provoca a obstrução das perspetivas panorâmicas e afeta 

a estética do local, proponho proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 

121.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido 

apresentado pela empresa Comumspace, L.da, em 14 de maio de 2015, para instalação de um 

placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (antes da rotunda da Avenida do Porto de Pesca), em 

Peniche.» (Doc.547 NIPG 7067/16) -------------------------------------------------------------------------  

 

Após a votação das propostas referentes aos pontos dezasseis a vinte o senhor Presidente da 

Câmara solicitou ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que prepare uma 

informação, que sirva de base a uma proposta a apresentar à Câmara Municipal, que identifique 

os locais e as soluções, do ponto de vista estético e de conteúdos, para viabilizar a eventual 

colocação de placares publicitários no concelho de Peniche, que poderão ser eletrónicos ou não, 

devendo ser vista, também, qual a forma de concretizar a atribuição dos locais, eventualmente sob 

a forma de hasta pública. Acrescentou que um dos locais deverá ser o parque de estacionamento 
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central da cidade, junto à Avenida do Porto de Pesca. Solicitou, também, que a Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística verifique que outros processos carecem de decisão, para que a 

Câmara Municipal se pronuncie. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que irá entregar uma declaração de voto sobre os cinco 

processos da empresa Comumspace, L.da. -------------------------------------------------------------------  

 

21) Licenciamento de colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento 

Finalíssima Nacional Esperanças Sub, solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, com 

isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1029/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Atendendo ao solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, por requerimento, registado 

nestes serviços a 23 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 24 de junho de 2016, proponho que se 

autorize a colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento em questão, nas praias 

do Concelho de Peniche, nos dias 2 e 3 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 o referido Clube, do pagamento de taxas pelo 

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

mencionado evento.» -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.548 NIPG 10255/16) -------------------------------------------------------------------  

 

22) Licenciamento de colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento Rip Curl 

Gromsearch 2016, solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, com isenção de taxas – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1030/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Atendendo ao solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, por requerimento, registado 

nestes serviços a 23 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 24 de junho de 2016, proponho que se 

autorize a colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento em questão, nas praias 

do concelho de Peniche, nos dias 30 de junho e 1 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 o referido Clube, do pagamento de taxas pelo 

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

mencionado evento.» -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.549 NIPG 10254/16) -------------------------------------------------------------------  

 

23) Instalação de painel publicitário, no Alto Veríssimo – Entre Ideias - Comunicação e Imagem, 

L.da: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1031/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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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«Na sequência do requerimento de Entreideias, Comunicação e Imagem, Ld.ª, de 21 de maio de 

2015, e efetuada a audiência prévia da manifestação de intenção de indeferimento proferida pela 

Câmara Municipal, em sua reunião do passado dia 23 de maio de 2016, e considerando a 

informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de junho 

de 2016, proponho que se proceda ao indeferimento definitivo do pedido da firma requerente.» 

(Doc.550 NIPG 7473/15) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

24) Instalação de painel publicitário, na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia – LV Seacore, 

L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1032/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Na sequência do requerimento de SV Sacore, Ld.ª, de 14 de março de 2016, e efetuada audiência 

prévia da manifestação de intenção de indeferimento proferida pela Câmara Municipal, em sua 

reunião do passado dia 23 de maio de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de junho de 2016, proponho que se 

proceda ao indeferimento definitivo do pedido da firma requerente.» (Doc.551 NIPG 4027/16) --  

 

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

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

Mercados e Feiras: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1033/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Na sequência da deliberação n.º 909/2016, tomada na reunião da Câmara Municipal de 13 de 

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

para atribuição de espaços para a instalação de uma unidade móvel para o exercício da atividade 

de prestação de serviços de restauração e/ou bebidas não sedentária, no Mercado Abastecedor 

em Peniche. 

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

o relatório que se anexa. 

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

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

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

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

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

– Mercado Abastecedor em Peniche, a Rui Manuel Vieira D´Almada, com o valor de arrematação 

de 107,00€.» (Doc.552 NIPG 10538/16) --------------------------------------------------------------------  

 

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

Mário Luís Lopes Martins Loureiro: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1034/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para se proceder à audiência prévia de Mário Luís Lopes Martins 

Loureiro, nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, manifestando a intenção de indeferir a sua pretensão de 

ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em Ferrel, pelos motivos 

e com os fundamentos constantes na informação do Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 27 de junho de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, e encarregar o senhor Vice-Presidente da Câmara de 
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promover as diligências necessárias para a marcação da estrada de forma a possibilitar a 

apresentação de requerimento para ocupação de espaço público para instalação de uma esplanada 

em conformidade com o regulamento. (Doc.553 NIPG 3954/16) ---------------------------------------  

 

27) Ocupação de espaço público com uma cobertura insuflável e expositor para a realização de 

uma ação promocional de vinhos, no estacionamento da praia do Baleal – Município de 

Almeirim: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1035/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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 Câmara Municipal de Almeirim, por requerimento, registado 

nestes serviços a 13 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 28.06.2016, proponho que seja autorizada a 

ocupação da via pública, numa área com cerca de 8 mt de diâmetro,  no parque de estacionamento 

do Baleal, na zona habitualmente entendida como de jurisdição desta Câmara Municipal, para 

instalação de uma cobertura insuflável para sombreamento de uma bancada/expositor para 

divulgação de vinhos, nos termos do disposto no Artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e 

Ocupação do Espaço Público, nos dias 08 e 09 de julho próximo, entre as 12,00 e as 20,00 horas.» 

(Doc.554 NIPG 9405/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

28) Ocupação de espaço público para realização de uma atividade desportiva ao ar livre, no 

parque urbano da cidade – Pausa Funcional Exercício e Bem Estar, L.da: -------------------------  
Deliberação n.º 1036/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 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 entidade: Pausa Funcional Exercício e Bem Estar, Ld.ª – 

“Academia do Pro”, por requerimento, datado de 20 de junho de 2016, e considerando a 

informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 22 de junho 

de 2016, proponho que seja autorizada a ocupação do espaço público, com uma mega aula de 

Pilates e Yoga, destinada à população do Concelho, no Parque Urbano da Cidade, no próximo 

dia 9 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 referida empresa, do pagamento de taxas pelo 

licenciamento da ocupação do espaço público, durante a realização do mencionado evento.» 

(Doc.555 NIPG 9956/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

29) Protocolo a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e os Municípios que a 

integram - Julgado de Paz da Comunidade Intermunicipal do Oeste: --------------------------------  
Deliberação n.º 1037/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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: 

Os julgados de paz constituem uma forma inovadora de administração da Justiça dirigida aos 

Cidadãos e, nessa medida, subordinada aos princípios de proximidade, simplicidade e celeridade, 

em que se reforça a tutela efetiva dos direitos e garantias processuais; 

O Programa de Governo do XXI Governo Constitucional determina a intenção de promoção de 
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mecanismos de resolução alternativa de litígios, designadamente o alargamento da rede dos 

Julgados de Paz; 

A criação do um Julgado de Paz é um objetivo comum a todos os Municípios que integram a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste- OesteCIM, de formar a permitir servir melhor as 

populações desta região, dotando-as de um serviço de justiça de proximidade, apto a solucionar 

conflitos que, a manterem-se, contribuiriam para a deterioração da paz social;  

A OesteCIM irá celebrar Protocolo com o Ministério de Justiça com o objeto de regular a 

instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste; 

Em complemento ao Protocolo mencionado, é necessário estabelecer os termos da colaboração 

entre a OesteCIM e os Municípios que a compõe, por forma a reunir as necessárias condições 

materiais e humanas para proceder à instalação do Julgado de Paz da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na aliena aaa) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do Protocolo a 

celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e os 12 Municípios que a integram, a saber: 

Município de Alcobaça; Município de Alenquer; Município de Arruda dos Vinhos; Município de 

Bombarral; Município de Cadaval; Município de Caldas da Rainha; Município de Lourinhã; 

Município de Nazaré; Município de Óbidos; Município de Peniche; Município de Sobral de Monte 

Agraço e Município de Torres Vedras, que tem por objeto, nos termos da cláusula primeira: 

estabelecer os termos da articulação entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e os Municípios 

que a integram, no que respeita à instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, regulado pelo Protocolo a celebrar entre a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste e o Ministério da Justiça. 

Anexo Minuta do Protocolo a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e os 12 

Municípios que a integram e do Protocolo a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste 

e o Ministério da Justiça.» (Doc.556 NIPG 10559/16) ---------------------------------------------------  

 

30) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: -  
Deliberação n.º 1038/2016: Deliberado apreciar a proposta de protocolo de parceria a celebrar 

com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche na próxima reunião da Câmara Municipal. 

(NIPG 10630/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

31) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e 

Defesa do Património da Região de Peniche: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1039/2016: Deliberado apreciar a proposta de protocolo de colaboração a celebrar 

com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche 

na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10630/16) --------------------------------------------  

 

32) Acordo de Cooperação celebrado no âmbito da Educação Pré-Escolar para o ano letivo 

2015/2016 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1040/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 de junho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando o Acordo de Cooperação celebrado no âmbito da Educação Pré-escolar, e a 

validação da informação referente ao ano letivo 2015/2016 pela Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, proponho que, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprove o Aditamento ao 

Acordo de Cooperação - Educação Pré-escolar para o ano letivo 2015/2016.» ---------------------  
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O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.557 NIPG 10626/16) -------------------------------------------------------------------  

 

33) Reabilitação do Antigo Edifício da Central Elétrica, no âmbito do quadro do Plano de Ação 

de Regeneração Urbana do PEDU de Peniche – Pelouro Portugal 2020: ---------------------------  
Deliberação n.º 1041/2016: Durante a apreciação deste do ponto da ordem do dia, os senhores 

Mário Pacheco e Gonçalo Pacheco, engenheiro e arquiteto representantes da empresa MP – 

Sociedade de Planeamento e Engenharia, L.da, responsável pela elaboração do projeto de 

reabilitação do Antigo Edifício da Central Elétrica, no âmbito do quadro do Plano de Ação de 

Regeneração Urbana do PEDU de Peniche, fizeram uma apresentação do trabalho que executaram 

na sequência da deliberação n.º 899/2016, tomada pela Câmara Municipal, em 13 de junho de 

2016, tendo apresentado três soluções para o auditório, especificando as vantagens e desvantagens 

de cada uma delas, concretamente a possibilidade de ser um auditório ao ar livre, apenas com o 

palco coberto, ser um auditório tudo coberto, mas aberto lateralmente, ou ser um espaço totalmente 

fechado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que: O Município está condicionado pelo prazo que existe 

para a execução da obra, que condiciona que se façam alterações significativas ao projeto inicial. 

O projeto aprovado contempla um auditório ao ar livre e, ao projetarem-se grandes alterações, 

poderá estar a condicionar-se a execução de toda a obra. A execução de um auditório fechado 

implicará a alteração de todo o projeto. Deve respeitar-se a matriz inicial do projeto, que é a da 

existência de um auditório ao ar livre. -----------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Filipe Sales disse que: Percebe as dificuldades inerentes a uma alteração de 

fundo. Não o preocupa a questão do ruído, porque o auditório da Parreirinha também é ao ar livre. 

O que o preocupa é perder-se a oportunidade de Peniche poder ter um auditório fechado que 

possibilite um isolamento do vento, porque o grande problema de Peniche é o vento, e não tanto a 

pluviosidade. Não gostava que Peniche perdesse a oportunidade de ter um auditório fechado. ----  

O senhor Presidente da Câmara disse que todos desejam que Peniche tenha um auditório 

fechado, mas tem de se ponderar o que é suscetível, ou não, de se executar, aproveitando o 

financiamento do Plano de Ação de Regeneração Urbana do PEDU de Peniche. ---------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que era importante ver o que é possível fazer no 

edifício, equacionando o projeto inicial e a verba disponibilizada pela candidatura. -----------------  

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que só existe um caminho, e a Câmara Municipal, se 

quiser terminar o edifício, terá de prescindir do que ele gostava que existisse no local, que é um 

auditório coberto, com todas as condições, mas não é possível, porque já não existe tempo. -------  

O senhor Vereador Filipe Sales disse que, para si, a prioridade é a existência de um auditório 

fechado, ficando para outra altura a construção de uma sala multiusos. --------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que: Para si, a prioridade é terminar a obra de reabilitação 

do antigo edifício da Central Elétrica, ficando o apetrechamento do edifício para depois. Se o 

Município mandar elaborar projetos de raiz, não haverá tempo para fazer a obra dentro do prazo 

da candidatura para cofinanciamento. A Câmara Municipal terá de decidir se executa o auditório 

exatamente como está no projeto inicial, se lhe acrescenta uma cobertura ou executa um auditório 

todo fechado. Há também a possibilidade de se fazer agora a cobertura, fazendo, mais tarde, 

melhorias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques perguntou se, fazendo-se um auditório coberto, este poderá, 

mais tarde, ser transformado num auditório fechado. ------------------------------------------------------  

O senhor engenheiro Mário Pacheco respondeu que seria possível adaptar o anfiteatro e sugeriu 

que o equipamento se desenvolva em duas fases, primeiro a estrutura de construção civil, 

preparada para anfiteatro fechado, e depois o mobiliário, decoração e outros equipamentos 

técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, neste edifico, a grande prioridade é a instalação 

do Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que: O auditório ao ar livre que está no projeto foi 

pensado para atividades relacionadas com a atividade da Biblioteca Municipal, porque, quando o 

projeto foi elaborado, estava a ser realizado um estudo prévio para o museu das rendas de bilros, 

que previa a existência de um auditório fechado para cerca de setecentas pessoas. A realidade atual 

é diferente da de 2004, pelo a Câmara Municipal tem de ponderar quais são as necessidades atuais, 

decidir o que pretende para aquele espaço e saber quanto é que isso custa. ----------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que: O atual projeto não prevê apenas uma biblioteca, 

mas um edifício cívico. Compreende que este cofinanciamento é uma oportunidade e existem 

prazos, mas ninguém em Peniche vai compreender que não se faça um auditório fechado quando 

este poderia ser feito. Se é necessário que o Município invista trezentos mil euros, então que 

invista, recorrendo a um empréstimo, se necessário. Todos em Peniche querem um auditório 

fechado e não haverá outra oportunidade nos próximos anos. Acha difícil que se faça um auditório 

coberto para, mais tarde, o transformar em auditório fechado, porque terão de ser criadas uma série 

de estruturas que serão difíceis de compatibilizar. É possível fazer essa transformação 

posteriormente, mas não ficará bem feita. -------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que: Esta é uma oportunidade para se acabar a obra, mas 

existem prazos que têm de ser cumpridos. Teme que, caso não se aproveite esta oportunidade, no 

futuro, não haja condições financeiras para se acabar a obra, e cada um assumirá a sua 

responsabilidade. Para que venha a proposta final de solução, vai solicitar que se verifiquem os 

custos que, nesta fase, serão comportáveis, com as funcionalidades que possam vir a ser 

introduzidas, também nesta fase, e que investimento ficará para mais tarde, para se ter um auditório 

fechado, que será equipado posteriormente. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal concordou com a seguinte formulação do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente: Considera-se que, tendo em conta toda informação que foi 

disponibilizada sobre o projetado auditório ao ar livre, que se deverá trabalhar no sentido de poder 

vir a ser coberto e fechado, pelo que se solicita, em termos de estudo, que se veja qual o caminho 

crítico a percorrer para que isso aconteça, nomeadamente em termos de reformulação dos acessos 

e segurança, e qual é que pode vir a ser o seu faseamento e o seu custo, sendo que, no que diz 

respeito à primeira fase, o que vier a ser feito não possa inviabilizar os investimentos futuros, com 

o objetivo de ser coberto e fechado. --------------------------------------------------------------------------  

 

Por se ter ausentado definitivamente da reunião, o senhor Vereador Ângelo Marques não 

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

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

34) Alteração aos Orçamentos da Despesa, da Receita e ao Plano Plurianual de Investimentos, 

para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1042/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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, 69/2016, de 30 de junho de 2016, que se anexa, proponho 

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

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

(modificação n.º 15), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.558 

NIPG 10798/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

35) Parceria na organização do VII Encontro de Coros da Cidade de Peniche – Pelouro da 

Cultura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1043/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 29 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, aprove a coorganização entre o 

Coral Stella maris e o Município do VII Encontro de Coros da Cidade de Peniche.» (Doc.559 

NIPG 10589/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

36) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo António, e de arraial 

ao ar livre, na localidade dos Bôlhos, requerido pela Associação Cultural e de Bôlhos, com 

isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1044/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 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 Cultural e Desportiva de Bôlhos, por requerimento, 

datado de 15 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 27 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 da Festa Anual com baile, no recinto anexo à 

sede da Associação, sito no Largo da Associação, nos dias de 29 de julho a 1 de agosto de 2016, 

Autorização prévia para lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do DL 

124/06, de 28 de junho e Autorização para realização de Procissão Religiosa, no dia 31 de julho 

de 2016, entre as 16:00 e as 17:00 horas, nos termos do Art.º 7.º do Dec. Reg. N.º 2-A/2005, de 

24 de março; 

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 Desportiva Recreativa de Casal 

Moinho, do pagamento das respetivas taxas.» (Doc.560 NIPG 9719/16) ------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

37) Atribuição de apoio para a realização da Finalíssima Nacional Esperanças Sub 16 – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1045/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de junho de 2016, para se ratificar o seu despacho que atribuiu apoio para a realização 

da Finalíssima Nacional Esperanças Sub 16, conforme consta na informação do Serviço Municipal 

de Proteção Civil, datada de 28 de junho de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.561 NIPG 10570/16) ----------------------------  

 

38) Atribuição de apoio para a realização do Rip Curl Gromsearch 2016 – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1046/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de junho de 2016, para se ratificar o seu despacho que atribuiu apoio para a realização 
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do Rip Curl Gromsearch 2016, conforme consta na informação do Serviço Municipal de Proteção 

Civil, datada de 28 de junho de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas. (Doc.562 NIPG 10571/16) --------------------------------------------------  

 

39) Atribuição de apoio a munícipe em situação de doença mental – Pelouro da Solidariedade 

Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1047/2016: 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 v) 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 quarto 

para pernoita (1 noite) de cidadão com problemas de saúde a nível mental. A ocorrência 

verificou-se após situação de descompensação que levou a situação de conflito familiar, tendo o 

individuo saído de casa e recorrido a apoio social. Foi encaminhado para psiquiatria no sentido 

do ajuste medicamentoso. Local de pernoita: Pensão Aviz. Custo: 15,00 euros.» (Doc.563 NIPG 

10528/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para transporte de 

um equipamento – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1048/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 28 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 5.º e 51.º 

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

Desportiva, Cultural e Recreativa, o apoio logístico para o transporte de um equipamento, 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.» 

(Doc.564 NIPG 10374/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

41) Atribuição de apoio à Associação de Educação Física Cultural e Recreativa Penichense, 

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

realização de um espetáculo de angariação de fundos - Pelouro do Associativismo: --------------  
Deliberação n.º 1049/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 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 candidatura da Associação de Educação Física Cultural e Recreativa 

Penichense solicitando apoio logístico, para a realização do Espetáculo de angariação de fundos 

para um monumento ao Beto. 

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

Considerando que a atividade terá início no dia 2 de julho de 2016. 

Considerando o meu despacho, do dia 23 de junho de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio 

logístico à Associação de Educação Física Cultural e Recreativa Penichense para a realização 

da atividade supracitada, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal ratifique o 

despacho referido.» ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 
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deste assunto. (Doc.565 NIPG 10119/16) -------------------------------------------------------------------  

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

42) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 1050/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente, apresentada 

verbalmente, para os serviços do Município, na relação com os pescadores a quem foram 

atribuídos abrigos na ilha da Berlenga, mas que não houve condições para a sua concretização, 

avaliem junto dos mesmos os danos que emergirem da não atribuição e equacionem a respetiva 

compensação financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

43) Ruído dos sinos da igreja de São Pedro de Peniche: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1051/2016: Deliberado, por maioria, com quatro 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 a 

proposta do senhor Presidente, apresentada verbalmente, para que a Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Pedro de Peniche seja notificada para proceder à adoção das medidas necessárias 

para a redução do ruído proveniente dos sinos da igreja de São Pedro, nos termos do n.º 2 do artigo 

13.º do Regulamento Geral do Ruído, e fazer prova do cumprimento dos critérios de incomodidade 

acústica. (NIPG 3984/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1052/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove horas e vinte e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 

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

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

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

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

18 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. --------------------------------------------------  


