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ATA N.º 38/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2016 

 

Aos dezoito 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, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, 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) Pedido de parecer sobre pedido de autorização para instalação de um 

estabelecimento de culturas marinhas, produção de alimentos para peixe, a denominar “PEN-

DOCAPESCA” – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; ---------  

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de 

apartamentos e comércio – SITACIM, Unipessoal, L.da; -------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de autorização para execução de passeio, na frente do estabelecimento 

comercial designado por “Zarro’s Café”, sito no Largo da Ribeira, em Peniche – José Augusto da 

Silva Nicolau;------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

fecho de alpendre, sita na Rua das Rosas, n.º 24, Alto da Boneca, em Peniche – Helena Susana 

Malheiros Furtado; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

bifamiliar, na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal – Marlene Elisabeth Fonvieille; -------------  

 ------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício de 

habitação, na Avenida da Praia, n.º 27, nos Casais do Baleal – Svein Tore Walde; ------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, no Ninho do Corvo, em Atouguia da Baleia – Filipe de Jesus Ferreira; ---------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício de habitação e 

de comércio e/ou serviços, sito na Estrada da Seixeira, n.º 6, em Ferrel – Vítor José dos Santos; --  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para ampliação de moradia unifamiliar, sita no Alto 

dos Moinhos, n.º 30, Bairro dos Pescadores – Angelino Neves de Sousa; -----------------------------  

 ------------------- 10) Elaboração de projetos base e de execução para reabilitação dos espaços 

exteriores envolventes a quatro bairros sociais municipais, sitos em Peniche – Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística do Município de Peniche; -------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------- 14) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento de acordo 

com Mapa de Pessoal 2016 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Jornadas Europeias do Património 2016 – Pelouro da Cultura; -----------------  

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

 ------------------- 16) Reserva de lugar de estacionamento para cargas e descargas, na Rua Arquiteto 

Paulino Montez, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Colocação de sinalização vertical, na Rua Dr. José Bonifácio da Silva e 

arruamentos envolventes, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------------------------------------  

 ------------------- 18) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Avenida 

da Praia, nos Casais do Baleal, requerida por José Nuno Neves da Silva Nunes – Pelouro das Obras 

Municipais;----------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

sita nos Casais do Baleal, promovida por Rogério Lopes Barardo e Outros – Pelouro das Obras 

Municipais;----------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 20) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, no Porto de Areia 

Sul, em Peniche, por João Pedro Trindade Ramos, para apoio a uma unidade móvel de prestação 

de serviços de restauração e bebidas de carater não sedentário – Pelouro das Atividades 

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

 ------------------- 21) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de 

serviços de restauração e bebidas, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, pela Freguesia de 

Ferrel, de 7 de julho a 4 de agosto e de 14 a 28 de agosto – Pelouro das Atividades Económicas; -  

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

de restauração e bebidas, no Largo do Município e na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, 

por Paulo Costa e Vânia Patrícia Duarte Cordeiro, de 22 a 24 de julho de 2016, por ocasião da 

Mostra Internacional de Rendas de Bilros – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------  

 ------------------- 23) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório 

para angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, pela Renascer - 

Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, 

requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche – Pelouro das 

Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido por José António 

Vagos Macatrão – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Transmissão de licença de táxi, requerida por Auto Táxis Geraldense, L.da – 

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

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

 ------------------- 27) Atribuição de subsídio à Associação Peniche Rendibilros para prémios do 

XXIV Concurso de Rendas de Bilros – Pelouro da Educação; -------------------------------------------  

 ------------------- 28) Atribuição de apoio financeiro à Adepe - Associação para o Desenvolvimento 

de Peniche, pela colaboração na construção da Carta Local do Associativismo – Pelouro do 

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

 ------------------- 29) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, para minimizar 

os custos de funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições 

escolares, no ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------  
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 ------------------- 30) Atribuição de apoio financeiro à Associação Desportiva e Recreativa do Casal 

Moinho, para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à 

família e refeições escolares, no ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação; ----------------------  

 ------------------- 31) Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva Reinaldense, para minimizar os custos de funcionamento do serviço de refeições 

escolares, no ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------  

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

 ------------------- 32) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de verão. 

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezoito horas e vinte minutos, tendo 

saído quando decorria o período da ordem do dia, após apreciação e votação do ponto dez, a que 

corresponde a deliberação n.º 1096/16, pelo que não participou na apreciação e votação dos pontos 

que se seguiram. A partir dessa hora, a reunião foi presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, que também a encerrou. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Cristina Maria Luís 

Leitão e o senhor André Sebastião da Silva Cardoso, cidadão que se seguia na respetiva lista, 

comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã imediatamente a 

seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido Social Democrata, 

conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 

2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade da referida cidadã, 

pelo que esta passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 36 e 37/2016, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 4 e 11 de julho, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos 

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

 

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: 

 

- Fábio Glória, que disse que tem concorrido aos concursos para atribuição de abrigos para os 
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pescadores da ilha da Berlenga e, a cada ano que passa, obtém uma pior classificação. Considera 

que os cálculos para atribuição da classificação estão mal feitos, mas não os pode conferir, porque 

os cálculos da última listagem não foram disponibilizados. O senhor Presidente da Câmara 

perguntou ao senhor Fábio Glória se ele está, ou não, a ocupar indevidamente um dos abrigos para 

pescadores da Berlenga. O senhor Fábio Glória confirmou que está a ocupar, indevidamente, um 

dos abrigos. O senhor Presidente da Câmara disse que o Município, na sequência dessa ocupação 

indevida, irá suportar custos, que terão de ser debitados a alguém. Disse, ainda, que a atribuição 

dos abrigos é efetuada segundo o que está previsto no respetivo regulamento. O senhor Fábio 

Glória disse que entregou um requerimento para obter uma cópia de alguns documentos do 

processo, mas que ainda aguarda resposta. O senhor Presidente da Câmara disse os serviços 

estão a tratar dos procedimentos para que sejam facultadas as cópias solicitadas e que todo o 

processo tem estado sempre disponível para consulta dos interessados. O senhor Fábio Glória 

disse que não foi o primeiro a ocupar um abrigo e existem outras pessoas a ocupar indevidamente 

abrigos. Referiu que os abrigos são para os pescadores e custa-lhe ver que há pessoas que apenas 

os utilizam para grandes almoços e para as férias das famílias. O senhor Presidente da Câmara 

disse que foram notificadas três pessoas para desocuparem os abrigos. O senhor Fábio Glória 

disse que a data de emissão da cédula não pode contar para a atribuição dos abrigos, porque há 

muita gente com cédula, mas que nunca foi ao mar. O senhor Presidente da Câmara disse que a 

Câmara Municipal aplica o regulamento que foi aprovado pela Assembleia Municipal e que as 

alterações ao regulamento dependem de decisão da Assembleia Municipal. O senhor Fábio Glória 

disse que que o senhor Presidente da Câmara pode estar de boa-fé, mas a pasta está mal entregue 

e as fórmulas não estão a ser bem aplicadas. O senhor Presidente da Câmara disse que não há 

pastas entregues e as fórmulas são as que estão previstas no regulamento. Sugeriu que o senhor 

Fábio Glória entregue as suas sugestões para alteração ao regulamento, para serem apreciadas pela 

Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. O senhor Fábio Glória disse que ou está a ser 

penalizado por ter ocupado um abrigo indevidamente ou as contas estão mal feitas. O senhor 

Presidente da Câmara disse que a decisão da Câmara Municipal resulta da proposta dos serviços 

do Município na interpretação do regulamento e depois de ouvida a comissão. ----------------------  

 

- Nídia Isabel Ricardo Silva, que disse que, no dia 17 de junho de 2016, escreveu uma reclamação 

no livro de reclamações das piscinas municipais, sobre um facto ocorrido com o seu filho, no dia 

anterior, e, até à data, ainda não recebeu qualquer resposta. Leu na integra a referida reclamação, 

registada nos serviços do Município, no dia 21 de junho de 2016, com o NIPG 10068/16. 

Perguntou o que é que já foi feito desde a data em que entregou a reclamação. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara, responsável pelo Pelouro do Desporto, disse que, como acontece 

com todas as reclamações, foi ouvido o trabalhador visado na reclamação e, posteriormente, o 

Gabinete Jurídico. A senhora D. Nídia Silva disse que está presente na reunião da Câmara 

Municipal porque, não obstante ter tentado, não conseguiu qualquer resposta do senhor 

Vice-Presidente da Câmara. O senhor Presidente da Câmara disse que vai analisar a situação e, 

na próxima reunião, prestará uma informação à Câmara Municipal. O senhor Vereador Ângelo 

Marques disse que, neste caso, a forma processual não correu bem, porque, decorrido um mês 

após a reclamação, ainda não foi prestado qualquer esclarecimento à reclamante. Manifestou 

interesse em acompanhar o processo. Lembrou que o senhor Vereador Filipe Sales já tinha 

solicitado ao senhor Presidente da Câmara que informasse sobre todas as situações que fossem 

registadas nos livros de reclamação do Município e reiterou esse pedido. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves perguntou à munícipe se, quando se dirigiu às piscinas municipais, no dia seguinte ao 

dos acontecimentos relatados na reclamação, tinha como objetivo apresentar a reclamação no livro 

de reclamações ou apenas clarificar com o coordenador o que se passou. A senhora D. Nídia Silva 

respondeu que apenas pretendia conversar com o coordenador, mas, pela maneira como foi 
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recebida, optou por escrever uma reclamação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou ao 

senhor Vice-Presidente da Câmara porque é que a reclamação foi enviada para o Gabinete Jurídico, 

onde se encontra há um mês. O senhor Vereador Filipe Sales disse que: É inaceitável a ausência 

de resposta à reclamante. Há umas semanas, sem saber deste caso, perguntou ao senhor Presidente 

da Câmara como eram geridas as situações de reclamação, porque existem prazos a que todas as 

entidades devem obedecer. A Câmara Municipal, como órgão executivo do Município, deverá ter 

noção das reclamações existentes, numa perspetiva de melhoria dos serviços municipais. O mérito 

das organizações também se mede pela eficácia com que se responde às reclamações. A 

reclamação deverá ser enviada à entidade competente no prazo de dez dias e o reclamante deverá 

receber uma resposta, por escrito, no prazo de vinte e dois dias. Gostaria de saber o motivo porque 

a reclamação foi enviada ao Gabinete Jurídico e se, quando há reclamações, é procedimento a 

abertura de um inquérito interno para apurar responsabilidades. É importante que o Município 

tenha noção de que existem prazos para cumprir e que, como entidade pública, deve dar o exemplo. 

A senhora Vereadora Sofia Barradas disse que o livro de reclamações constitui, supostamente, 

um meio mais célere e eficaz de resolver as reclamações. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que é prática, sempre que há uma reclamação, ouvir o Gabinete Jurídico. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves disse que a sua questão se prendia com o objetivo de ouvir o Gabinete Jurídico, 

uma vez que este gabinete serve para responder a dúvidas concretas. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara disse que não se trata de uma reclamação qualquer, considerando o seu conteúdo, uma 

vez que coloca em causa a relação do coordenador das piscinas com as crianças, pelo que faz todo 

o sentido saber quais os procedimentos a seguir. O senhor Presidente da Câmara disse à munícipe 

que esta será, oportunamente, contactada. -------------------------------------------------------------------  

 

- João Maciel, que solicitou o ponto de situação de dois processos de que é titular, relativos a um 

terreno, sito na zona do Monte Negro, em Peniche, e à reserva de lugares de estacionamento na 

Rua José Estêvão, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, relativamente ao 

terreno, foi efetuada a limpeza do mesmo, faltando a intervenção do Departamento de Obras 

Municipais. Esclareceu que a limpeza do terreno foi efetuada por fases, porque o corta-canas 

sofreu uma avaria, e que o Departamento de Obras Municipais só poderá intervir no local após as 

obras que estão a ser realizadas na Ponta do Trovão e na vila de Ferrel. Pensa que a intervenção 

de construção civil no terreno será realizada no final da semana corrente ou início da próxima. O 

senhor Vereador Filipe Sales disse que estava convencido que o assunto do terreno estava 

resolvido, porque o senhor Vice-Presidente da Câmara, na reunião da Câmara Municipal de 4 de 

julho, disse que o processo iria ter continuidade no dia seguinte, ou seja, no dia 5 de julho. 

Acrescentou que sabe que os recursos são escassos e finitos, mas tem de se honrar os 

compromissos assumidos com os munícipes. O senhor Presidente da Câmara disse que o 

processo teve continuidade, mas não pôde ser concluído. Relativamente à reserva de lugares de 

estacionamento, o senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal tem de 

tomar uma decisão relativamente a esta situação e outras similares. O senhor João Maciel disse 

que a reserva para cargas e descargas não é suficiente e que está disponível para pagar uma taxa 

pela ocupação da via pública, como acontece com as esplanadas, para que os lugares de 

estacionamento sejam reservados para utilização exclusiva dos seus clientes. O senhor Vereador 

Filipe Sales disse que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata estão disponíveis para 

que se proponha à Assembleia Municipal a alteração da tabela de taxas e do regulamento para que 

se contemple a possibilidade de reservar lugares de estacionamento para particulares. O senhor 

Presidente da Câmara disse que existe a disponibilidade política para ir ao encontro da pretensão 

do senhor João Maciel, mas isso só é possível com a alteração à tabela de taxas e ao regulamento, 

o que é um processo moroso, e solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que mande marcar 

o piso para melhor demarcar os lugares reservados a cargas e descargas. ------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Informou que o Tribunal de Contas visou o processo da eficiência energética. -----------------------  

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

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

- No dia 13 de julho, participou na conferência de imprensa de apresentação da oitava etapa da 

Volta a Portugal em Bicicleta que, no dia 5 de agosto, sairá da Nazaré e chegará a Arruda dos 

Vinhos, não passando por Peniche. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 14 de julho, participou na sessão pública de entrega do projeto frota solidária do Montepio, 

tendo a Cercipeniche beneficiado de uma carrinha.--------------------------------------------------------  

- No dia 15 de julho, participou numa sessão de apresentação do caminho para o Litoral XXI da 

Agência Portuguesa do Ambiente. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de julho, esteve presente, na Associação Nacional de Municípios Portugueses, na 

assinatura de um protocolo com a Estrutura de Gestão do Instrumento Financeiro para a 

Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU). -----------------------------------------------------------  

- No dia 15 de julho, esteve presente na despedida da atleta Telma Santos. ---------------------------  

- No dia 17 de julho, participou num conjunto de iniciativas relativas ao Peniche Náutico. --------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 4 a 18 de julho de 2016: 

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

- Na Festa de Final de Ano Letivo do Jardim Infantil de Serra D’El Rei; 

- Na entrega de prémios do 4.º Torneio de Petanca promovido pelo Atlético Clube de Geraldes;  

- Na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste; 

- No concerto dos grupos Salmar e Os Adoráveis Filhos de Noronha, integrado no âmbito do II 

Festival Musicas de Cá. Este festival decorrerá até ao dia 27 de agosto em vários locais da cidade 

de Peniche e pretende contribuir para a divulgação de projetos “made in Peniche”, selecionados 

previamente por um júri da especialidade. Serão apresentados, ao todo, doze projetos em domínios 

diversos como a música de câmara contemporânea, rock, música do mundo, entre outros géneros; 

- No VII Encontro de Coros – Cidade de Peniche. Este encontro teve como anfitrião o Coral Stella 

Maris e trouxe à cidade de Peniche o Coral Litúrgico Nossa Senhora do Sameiro (Braga), o Coral 

Divo Canto (Penacova). O espetáculo contou também com a participação especial de classe do 

Estúdio Municipal de Dança, dirigida pela docente Ana João Silva; 

- Na Reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste; 

- Na reunião com o Diretor do Departamento de Obras Municipais sobre as intervenções em curso;  

- No jantar de encerramento do Ano Letivo do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; 

- Na reunião sobre a inauguração do Museu das Rendas de Bilros; 

- No almoço de confraternização da Festa Anual do Casal Moinho; 

- No Carnaval de Verão. Uma iniciativa que contou com cerca de 500 marchantes que 

alegremente abrilhantaram as ruas da cidade, no dia 16 de julho. Um evento que marca o Verão 

de forma distinta. Uma palavra de apreço aos trabalhadores da Câmara Municipal de Peniche, a 

todos os participantes e apoiantes envolvidos.» ------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Informou que o Tribunal de Contas visou o empréstimo do programa Reabilitar para Arrendar. --  
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Disse que na próxima semana apresentará a proposta do orçamento participativo. -------------------  

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

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

Felicitou a atleta Telma Santos por ir participar nos Jogos Olímpicos. ---------------------------------  

- No dia 12 de julho, participou no fórum dos cuidadores. -----------------------------------------------  

- No dia 13 de julho, participou numa sessão sobre orçamentos participativos. -----------------------  

- No dia 14 de julho, reuniu-se com a Associação Desportiva e Cultural de Bôlhos. -----------------  

- No dia 15 de julho, participou na reunião do consórcio do Programa Escolhas.---------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações que já foram endereçadas, nomeadamente à atleta Telma Santos. ----  

- Informou que participou no Conselho Geral e no jantar de encerramento do ano letivo do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------  

- Disse que ficou satisfeito por o Município ter projetado no Fórum da Parreirinha o jogo final do 

Campeonato Europeu de Futebol, mas lamenta que não tenha projetado os jogos das meias-finais 

e quartas-de-final em que a equipa portuguesa participou. Referiu que seria mais um polo de 

atratividade para o concelho, numa altura em que existem muitos turistas em Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara disse que foi ponderada a hipótese de projetar os jogos, mas o Município 

não tem equipamentos com qualidade suficiente para o fazer, para além de que, face à hora a que 

os jogos ocorreram, o Município poderia estar a privar alguns estabelecimentos de bebidas de 

arrecadar receita. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que no entroncamento de uma artéria com a Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, não 

existe sinal de Stop. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse irá apresentar uma proposta para 

a colocação de um sinal no local. -----------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou-se desagradado por o serviço de proteção civil do Município de Lourinhã ter sido 

chamado para fazer a desinfestação geral de um terreno, sito na Rua de São Marcos, em Peniche. 

O senhor Presidente da Câmara informou que o Município de Lourinhã fez a desinfestação do 

terreno na qualidade de proprietário do mesmo, e não como entidade pública, em articulação com 

os serviços do Município de Peniche. ------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou a Federação Portuguesa de Hóquei pela vitória da equipa masculina de hóquei em patins 

no Campeonato Europeu da modalidade. --------------------------------------------------------------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre os parques de gás que estão instalados no Casal da Vala. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o assunto constará da ordem do dia da próxima reunião 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. O senhor 

Presidente da Câmara disse que vai verificar a disponibilidade do diretor do processo para que 

este esteja presente numa próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------  

- Perguntou qual o motivo de apenas se ter reparado metade do pavimento da rotunda do 

cruzamento das ruas António da Conceição Bento e Ramiro de Matos Bilhau com a Avenida Papa 

Paulo VI, em Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que foram efetuadas as 

intervenções que os serviços acharam que eram mais necessárias e informou que a zona será 

fresada e totalmente pavimentada. ----------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se o problema do talude da Rua António da Conceição Bento, em Peniche, é para 

resolver. O senhor Presidente da Câmara disse que é um assunto a que não tem dado prioridade, 

mas que vai tentar resolvê-lo. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que ainda não recebeu a informação que solicitou, no dia 18 de abril de 2016, sobre a 

distribuição da receita proveniente dos estacionamentos pagos. O senhor Presidente da Câmara 
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disse que vai solicitar a informação aos serviços. ----------------------------------------------------------  

- Disse que alguns pais lhe transmitiram que os equipamentos do parque infantil do jardim público 

de Peniche estão num estado confrangedor. Sugeriu que o Município adquira alguns equipamentos 

para colocar naquele espaço. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o equipamento 

está adquirido e que aguarda a sua entrega, assim como para os parques infantis da Aroeira, na 

Consolação, e da Coimbrã. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Considerando que o trânsito se encontra condicionado no Campo da República, em Peniche, sugeriu 

que se coloque sinalização adequada na rotunda do Porto de Areia Sul, para evitar que os veículos 

pesados vão para a Rua de São Marcos. O senhor Presidente da Câmara disse que concorda com o 

senhor Vereador e solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que verifique a situação. -----------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se, em nome dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata às felicitações que 

foram endereçadas pelos restantes membros da Câmara Municipal. ------------------------------------  

- Felicitou os serviços por as atas das reuniões da Câmara Municipal estarem em dia. --------------  

- Informou que participou na reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste 

e no jantar de encerramento do ano letivo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. --------  

- Deixou uma palavra de reconhecimento aos grupos que participaram no evento Carnaval de 

Verão 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu o sucesso da travessia Berlenga/Peniche, com a participação de quase duzentos atletas, e 

a boa articulação entre os meios logísticos e de segurança. -----------------------------------------------  

- Disse que no piso da Rua 13 de Maio, em Peniche, existe um buraco de grandes dimensões. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara informou que já deu indicação ao Diretor do Departamento 

de Obras Municipais para mandar tapar o buraco. ---------------------------------------------------------  

- Disse que o Município tem de adotar um procedimento uniforme para as reclamações que lhe 

chegam através dos munícipes. Informou que, no dia 14 de junho de 2016, uma munícipe entregou 

uma reclamação, por ter tropeçado, na Rua Tenente Valadim, em Peniche, numa tampa de 

saneamento que não está nivelada com o piso da artéria, e, até à data, ainda não obteve qualquer 

resposta. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo 

e Financeiro que mande preparar uma informação sobre os procedimentos que devem ser tomados 

em caso de reclamação. Relativamente à reclamação da munícipe, disse que o assunto constará da 

ordem do dia da próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

- Disse que um munícipe reclamou relativamente a danos causados na sepultura de um seu ente 

querido, perguntou o que foi respondido ao munícipe e solicitou que o processo seja presente a 

reunião da Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que tem uma 

reunião marcada, para a próxima quarta-feira, com o munícipe. -----------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação do protocolo de manutenção do relvado sintético do Grupo 

Desportivo Atouguiense. A senhora Vereadora Clara Abrantes informou que, conjuntamente 

com o senhor Vice-Presidente da Câmara, se reuniu com o GDA e está prevista a celebração de 

um protocolo em agosto ou setembro. -----------------------------------------------------------------------  

- Disse que existe um vazio legal, relativamente à limpeza de terrenos privados em áreas urbanas 

e que é importante que a Câmara Municipal estabeleça um modo de notificação dos proprietários 

e de aplicação de sanções. O senhor Presidente da Câmara disse que vai solicitar uma informação 

sobre o assunto ao Serviço Municipal de Proteção Civil. -------------------------------------------------  

- Perguntou que procedimento foi efetuado relativamente a um ponto de recolha de resíduos 

sólidos urbanos (RSU), sito no Vale do Grou. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que irá 

solicitar uma informação à Divisão de Energia e Ambiente. ---------------------------------------------  

- Disse que tem constatado que os equipamentos de manutenção física do parque urbano e da pista 

pedonal da Avenida da Praia estão degradados e perguntou de quem é a responsabilidade de 
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manutenção. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a manutenção é da responsabilidade 

do Município, nos equipamentos da pista pedonal é efetuada regularmente, mas para os 

equipamentos do parque urbano terá de ser contratada uma empresa. ----------------------------------  

- Disse que um munícipe publicou na Internet que, não obstante um autocolante referir que um 

contentor de RSU tinha sido lavado, a 4 de julho de 2016, provavelmente, o referido contentor não 

teria sido lavado. Perguntou que diligências foram tomadas sobre o assunto. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que os serviços já contactaram a empresa que comunicou que iria 

verificar o que se passou e, caso seja necessário, fará a lavagem. ---------------------------------------  

- Disse que um munícipe apresentou num blog uma reflexão sobre o embarque de passageiros nos 

transportes públicos na Avenida Papa Paulo VI, em Peniche. Sugeriu que a Câmara Municipal 

avalie esta sugestão do munícipe e outras que possam surgir para mitigar o risco de atropelamentos 

na zona. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que 

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

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

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

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

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1) Pedido de parecer sobre pedido de autorização para instalação de um estabelecimento de 

culturas marinhas, produção de alimentos para peixe, a denominar “PEN-DOCAPESCA” – 

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos: ----------------------------  
Deliberação n.º 1087/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Autorizar a instalação de um estabelecimento de culturas marinhas para produção de alimentos 

para peixes, no armazém n.º 62 do Porto de Peniche e, enviar à Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos a informação prestada pela Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datada de 11 de julho de 2016.» (Doc.588 NIPG 10066/16) --------  

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de apartamentos e 

comércio – SITACIM, Unipessoal, L.da: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1088/2016: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um 

edifício, destinado a habitação e comércio, na Rua Casal dos Ninhos, nos Casais do Baleal, apresentado 

pela empresa SITACIM, Unipessoal, L.da, foi retirado da ordem do dia. (DPGU R356/16) -------------  

 

3) Pedido de autorização para execução de passeio, na frente do estabelecimento comercial 

designado por “Zarro’s Café”, sito no Largo da Ribeira, em Peniche – José Augusto da Silva 

Nicolau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1089/2016: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da 

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

abstenções, dos senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para que, considerando a necessidade de 

manter a zona transitável, nomeadamente para permitir a recolha de resíduos sólidos urbanos, se 

mantenha a decisão de alinhamentos, tomada pela Câmara Municipal, em 19 de março de 2007, 

relativamente à implantação de uma esplanada, no Largo da Ribeira, em Peniche, para apoio ao 
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estabelecimento comercial designado por “Zarro’s Café”, podendo, em sede de estudo de 

reordenamento da zona, vir a ser considerada outra solução. O senhor Vereador Filipe Sales declarou 

que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata se abstiveram por considerarem que a 

solução adotada para resposta ao requerente deveria ser outra, devendo, do ponto de vista interno, ser 

acautelada uma solução para toda a zona, que privilegiasse o espaço pedonal, pelo que o argumento de 

que a zona fique transitável, sobretudo para acautelar a recolha de resíduos sólidos urbanos, não faz 

sentido, entroncando com outra posição do Partido Social Democrata, que se prende com a 

metodologia de recolha dos resíduos sólidos urbanos na Avenida do Mar. (DPGU R376/16) ----------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração de moradia com fecho de 

alpendre, sita na Rua das Rosas, n.º 24, Alto da Boneca, em Peniche – Helena Susana Malheiros 

Furtado: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1090/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de Helena Susana Malheiros Furtado, no dia 29 abril de 2016, referente à viabilidade 

para alteração de moradia com fecho de alpendre, sita na Rua das Rosas, n.º 24, no Alto da 

Boneca, em Peniche, nas condições constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datado de 11 de julho de 2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de 

licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.589 DPGU R390/16) -------------------  

 

5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia bifamiliar, na 

Avenida da Praia, nos Casais do Baleal – Marlene Elisabeth Fonvieille: ---------------------------  
Deliberação n.º 1091/2016: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de 

uma moradia bifamiliar, na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal, apresentado por Marlene 

Elisabeth Fonvieille, foi retirado da ordem do dia. (DPGU R518/16) ----------------------------------  

 

6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício de habitação, 

na Avenida da Praia, n.º 27, nos Casais do Baleal – Svein Tore Walde: -----------------------------  
Deliberação n.º 1092/2016: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de 

um edifício de habitação, na Avenida da Praia, nos Casais do Baleal, apresentado por Svein Tore 

Walde, foi retirado da ordem do dia. (DPGU R519/16) ---------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, no 

Ninho do Corvo, em Ferrel – Filipe de Jesus Ferreira: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1093/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

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

para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a implantar no prédio misto, sito no 

Ninho do Corvo, no lugar e freguesia de Ferrel, apresentado em nome de Filipe de Jesus Ferreira, 

no dia 17 de maio de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento (DPGU), datado de 11 de julho de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser 

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

referido.» (Doc.590 DPGU 76/16) ---------------------------------------------------------------------------  
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8) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício de habitação e de comércio 

e/ou serviços, sito na Estrada da Seixeira, n.º 6, em Atouguia da Baleia – Vítor José dos Santos: 
Deliberação n.º 1094/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho 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 alteração e ampliação de edifício de habitação e de comércio e/ou serviços, sito na Estrada 

da Seixeira, n.º 6, no lugar e freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Vítor José 

dos Santos, no dia 17 de maio de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 8 de julho de 2016. Os Projetos de especialidades 

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

acima referido.» (Doc.591 DPGU 77/16) -------------------------------------------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para ampliação de moradia unifamiliar, sita no Alto dos Moinhos, 

n.º 30, Bairro dos Pescadores – Angelino Neves de Sousa: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1095/2016: O pedido de licenciamento para ampliação de moradia unifamiliar, 

sita no Alto dos Moinhos, n.º 30, Bairro dos Pescadores, em Peniche, apresentado por Angelino 

Neves de Sousa, foi retirado da ordem do dia. (DPGU 80/16) -------------------------------------------  

 

10) Elaboração de projetos base e de execução para reabilitação dos espaços exteriores 

envolventes a quatro bairros sociais municipais, sitos em Peniche – Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística do Município de Peniche: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1096/2016: A proposta relativa aos projetos base e de execução para reabilitação 

dos espaços exteriores envolventes a quatro bairros sociais municipais, sitos em Peniche, foi 

retirada da ordem do dia, devendo ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal, onde será 

feita uma apresentação mais exaustiva do assunto. (APROV.45/2016) --------------------------------  

 

Por se ter ausentado definitivamente da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na 

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

O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, passou a presidir à reunião. -------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

11) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: -  
Deliberação n.º 1097/2016: 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) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Defesa do Património da Região de Peniche: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1098/2016: 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) --------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------  
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Deliberação n.º 1099/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho 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, 73/2016, de 13 de julho 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 16), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.592 

NIPG 11636/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

14) Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento de acordo com Mapa de 

Pessoal 2016 – Pelouro das Finanças: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1100/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Verificando-se a existência de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal 

do Município de Peniche para o ano de 2016, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão 

ordinária de 20 novembro de 2015 e alterado pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária 

de 24 de junho de 2016, proponho, conforme previsto no artigo 32.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

março (LOE 2016), nos artigos 27.º, 30.º, e 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), no 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), e no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, que a Câmara Municipal aprove a abertura dos seguintes 

procedimentos concursais comuns, com possibilidade de recrutar trabalhadores com ou sem 

relação jurídica de emprego público constituída: 

 

Em que: TS – Técnico Superior AT – Assistente Técnico AO – Assistente Operacional» (Doc.593 

NIPG 11638/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

Vínculo Serviço Lugares Categoria Área N.º Processo Ref.ª 

Indeter-

minados 

DAF 1 TS Direito 
40/02-02 (2016) 

A 

DPGU 1 TS Adminis. Pública B 

 

 

Deter-

minados 

DAF 1 TS Psicologia Clínica 

40/02-03 (2016) 

A 

DAF 1 TS Sociologia B 

DAF 1 TS Desp. de Nat. e Turismo C 

DPGU 1 TS Fisc. obras/Eng. Civil D 

Deter-

minados 

DAF 3 AT Admin. e Finanças 
40/02-04 (2016) 

A 

DOM 1 AT Obras Municipais B 

 

Deter-

minados 

DAF 1 AO Educ./Esc. de Rendas 

40/02-05 (2016) 

A 

DEA 2 AO SHL - Motoristas B 

DEA 2 AO SHL - Berlengas C 

DEA 1 AO Mercados e feiras D 

DEA 2 AO Campismo/ Portaria E 

DOM 2 AO Sinalização F 

Total  20     
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15) Jornadas Europeias do Património 2016 – Pelouro da Cultura: ---------------------------------  
Deliberação n.º 1101/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que o Município adira ao programa nacional das Jornadas 

Europeias do Património 2016. (NIPG 10916/16) ---------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

16) Reserva de lugar de estacionamento para cargas e descargas, na Rua Arquiteto Paulino 

Montez, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1102/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

anexa-se proposta de reserva de lugar de estacionamento, de acordo com os artigos 24.º, 46.º e 

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 Arquiteto Paulino Montez, em Peniche, 

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

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.594 NIPG 9559/16) -----------------------------------------  

 

17) Colocação de sinalização vertical, na Rua Dr. José Bonifácio da Silva e arruamentos 

envolventes, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1103/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o artigo 21.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 Dr. José Bonifácio da Silva e arruamentos envolventes, em Peniche, 

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

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.595 NIPG 11610/16) ---------------------------------------  

 

18) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Avenida da Praia, nos 

Casais do Baleal, requerida por José Nuno Neves da Silva Nunes – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1104/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

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

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

auto de vistoria.» (Doc.596 NIPG 11602/16) ---------------------------------------------------------------  

 

19) Receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita nos 

Casais do Baleal, promovida por Rogério Lopes Barardo e Outros – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1105/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Para efeitos do previsto no artigo 87.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e Edificação), 

anexa-se Auto de Receção Definitiva das Infraestruturas Urbanísticas e propõe-se à Câmara 
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Municipal apreciação no sentido de receber as Infraestruturas Urbanísticas e libertar as 

garantias em conformidade com o Auto de Receção Definitiva» (Doc.597 NIPG 11604/16) -------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

20) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta, no Porto de Areia Sul, em Peniche, 

por João Pedro Trindade Ramos, para apoio a uma unidade móvel de prestação de serviços de 

restauração e bebidas de carater não sedentário – Pelouro das Atividades Económicas: ---------  
Deliberação n.º 1106/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Atendendo ao solicitado pelo Senhor João Pedro Trindade Ramos, por requerimento, datado de 

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

Órgãos Municipais, de 30.06.2016, nos termos do artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e 

Ocupação do Espaço Público (RPOEP), proponho que seja autorizada, por 3 meses, a ocupação 

da via pública, com uma esplanada aberta, de 4m2, frente à Unidade Móvel de Prestação de 

Serviços de Restauração e Bebidas de Caráter Não Sedentário, que o requerente explora, na zona 

do Porto de Areia Sul, na sequência de Hasta Pública realizada, devendo tal ocupação apenas 

ocorrer durante o período de funcionamento do equipamento e cumprir com as demais 

condicionantes constantes do mencionado RPOEP.» (Doc.598 NIPG 9380/16)----------------------  

 

21) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de serviços de 

restauração e bebidas, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, pela Freguesia de Ferrel, 

de 7 de julho a 4 de agosto e de 14 a 28 de agosto – Pelouro das Atividades Económicas: -------  
Deliberação n.º 1107/2016: O pedido de ocupação de espaço público com uma unidade móvel de 

prestação de serviços de restauração e bebidas, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 7 

de julho a 4 de agosto e de 14 a 28 de agosto, apresentado pela Freguesia de Ferrel, foi retirado da 

ordem do dia. (NIPG 9567/16) --------------------------------------------------------------------------------  

 

22) Ocupação de espaço público com unidades móveis de prestação de serviços de restauração 

e bebidas, no Largo do Município e na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, por Paulo 

Costa e Vânia Patrícia Duarte Cordeiro, de 22 a 24 de julho de 2016, por ocasião da Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros – Pelouro das Atividades Económicas:--------------------------  
Deliberação n.º 1108/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao solicitado pelos Senhores Paulo Costa e Vânia Patrícia Duarte Cordeiro, por 

requerimentos, datados de 15 de junho de 2016 e 22 de junho de 2016, respetivamente, e 

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

datada de 07 de junho de 2016, e a data comemorativa em questão, proponho que, nos termos do 

disposto no n.os 1 e 2 do Art.º 60.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço 

Público, seja deferido o pedido apresentado.» -------------------------------------------------------------  

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

deste assunto. (Doc.599 NIPG 9908/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

23) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório para 

angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, pela Renascer - 

Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1109/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho 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 Renascer, por requerimento, datado de 4 de julho  de 2016, e 

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

datada de 06 de julho de 2016, proponho que  se autorize a realização do solicitado peditório, 

nos termos da alínea d), do n.º 1 do Art.º 2.º do DL 87/99, de 19.3, bem como a ocupação do 

espaço público, nos termos dos artigos 22.º e 84.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do 

Espaço Público, para a realização da solicitada ação, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos 

dias 19 e 20 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 Renascer do pagamento de taxas pelos 

licenciamentos solicitados.» -----------------------------------------------------------------------------------  

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

deste assunto. (Doc.600 NIPG 10881/16) -------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

24) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, requerido pela 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1110/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho 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 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Sebastião de 

Peniche, por requerimento, registado nestes serviços a 15 de junho de 2016, e considerando a 

informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 8 de julho 

de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 8 de julho de 2016, que 

autorizou a emissão das seguintes licenças para realização da Festa de Nossa Senhora da Boa 

Viagem, entre os dias 3 de julho e 15 de agosto de 2016: 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; Licença para 

Espetáculos de Divertimento ao Ar Livre, nos termos do artigo 41.º do Regulamento de Atividades 

Diversas do Município de Peniche em conjugação com o disposto no artigo 7.º do Decreto-

Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março; Autorização para a ocupação de espaço público, nos 

termos do Art.º 84.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público; 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 Procissões Religiosas, nos dias 6, 7 e 8 de agosto de 

2016, 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 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. 

Sebastião de Peniche, do pagamento das respetivas taxas.» ---------------------------------------------  

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

deste assunto. (Doc.601 NIPG 1194/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

25) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido por José António Vagos 

Macatrão – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1111/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao solicitado pela firma José António Vagos Macatrão, por requerimento, datado de 

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

Órgãos Municipais, datada de 12.07.2016, proponho que se autorize o averbamento na Licença 

de Táxi n.º 2/03, do novo veículo de marca Ford Transit Custom Kombi, matrícula 54-RL-24, nos 

termos do Art.º 6 do Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis 

Ligeiros de Passageiros do Município de Peniche.» ------------------------------------------------------  

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

deste assunto. (Doc.602 NIPG 9028/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

26) Transmissão de licença de táxi, requerida por Auto Táxis Geraldense, L.da – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1112/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Atendendo ao solicitado pela firma Auto Táxis Geraldense, por requerimento, datado de 05 de 

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

Municipais, datada de 08 de julho de 2016, proponho que o referido pedido de transmissão seja 

presente à próxima reunião, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do DL 41/03, de 11 de março, para 

prévio conhecimento pelo executivo.» -----------------------------------------------------------------------  

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

deste assunto. (Doc.603 NIPG 10922/16) -------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

27) Atribuição de subsídio à Associação Peniche Rendibilros para prémios do XXIV Concurso 

de Rendas de Bilros – Pelouro da Educação: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1113/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho 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 realização do XXIV Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, e em 

cumprimento das respetivas normas, aprovadas pela Câmara Municipal em 21 de março de 2016, 

o Júri reuniu no passado dia 29 de junho, e avaliou os trabalhos apresentados, tendo decidido 

atribuir os prémios de acordo com informação prestada pelo Secretariado do Júri, datada de 08 

de julho de 2016, registada sob n.º 10711, e que se anexa. 

Assim, e para criar condições para a atribuição dos prémios do XXIV Concurso de Renda de 

Bilros aos premiados, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida 

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

subsídio, no valor de 4 015,00 euros, à Associação Peniche Rendibilros, destinado ao pagamento 

dos prémios e participações no XXIV Concurso de Renda de Bilros, organizado pelo Município. 

(NIPG 11601/16).» ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

deste assunto. (Doc.604 NIPG 11601/16) -------------------------------------------------------------------  

 

28) Atribuição de apoio financeiro à Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche, 

pela colaboração na construção da Carta Local do Associativismo – Pelouro do Associativismo: 
Deliberação n.º 1114/2016: A proposta de atribuição de apoio financeiro à Adepe - Associação 

para o Desenvolvimento de Peniche, pela colaboração na construção da Carta Local do 
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Associativismo, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 11618/16) ----------------------------------------  

 

29) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, para minimizar os custos de 

funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano 

letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1115/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando o ponto 4 da cláusula 2.ª do protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e o Sporting Clube da Estrada, para garantir o 

fornecimento de refeições escolares, em que compete ao Município de Peniche compensar o 

Sporting Clube da Estrada pelas despesas relativas a consumo de água e energia elétrica, bem 

como outras decorrentes da utilização das instalações, e a informação prestada pelo Secretário 

do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, datada de 06 de julho de 2016, proponho, que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua um subsídio à Associação, para o ano 

letivo 2015/2016, como reforço ao apoio concedido pela Câmara Municipal por sua deliberação 

n.º 1696/2015, de 07 de dezembro, no valor de 300 euros.» (Doc.605 NIPG 11014/16) ------------  

 

30) Atribuição de apoio financeiro à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, 

para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família 

e refeições escolares, no ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação: -----------------------------  
Deliberação n.º 1116/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a continuada colaboração da Associação Desportiva e Recreativa de Casal 

Moinho, com a disponibilização das suas instalações para o funcionamento do Jardim de Infância 

do Casal Moinho, o apoio no acompanhamento ao fornecimento das refeições, e a informação 

prestada pelo Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, datada de 06 de julho 

de 2016, proponho, que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua um subsídio à 

Associação, para o ano letivo 2015/2016, como reforço ao apoio concedido pela Câmara 

Municipal por sua deliberação n.º 1697/2015, de 07 de dezembro, no valor de 150,00 euros.» 

(Doc.605 NIPG 11014/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

31) Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

Reinaldense, para minimizar os custos de funcionamento do serviço de refeições escolares, no 

ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1117/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 13 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Considerando a continuada colaboração da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de 

Reinaldes no acompanhamento ao fornecimento das refeições aos alunos da EB1 de Reinaldes e 

a informação prestada pelo Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, datada de 

06 de julho de 2016, proponho, que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na 

alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua um 

subsídio à Associação, para o ano letivo 2015/2016, como reforço ao apoio concedido pela 

Câmara Municipal por sua deliberação n.º 1698/2015, de 07 de dezembro, no valor de 100 euros.» 

(Doc.605 NIPG 11014/16) -------------------------------------------------------------------------------------  
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REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

32) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de verão: -------------  
Deliberação n.º 1118/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta com as datas das reuniões 

ordinárias da Câmara Municipal a realizar no período de verão, concretamente no mês de agosto, 

na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1119/2016: 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 dezoito horas e cinquenta minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício de 

funções de presidente de câmara, 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 

25 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. --------------------------------------------------  

 


