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ATA N.º 40/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 

 

Aos vinte e nove 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, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação da ata de reunião anterior. ---------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Período de intervenção dos membros da Câmara Municipal: --------------------------  

 ------------------- 1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal; -----------------------------------  

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

 ------------------- 2) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal; --------------  

 ------------------- 3) Estudo para requalificação da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche; ----  

 ------------------- 4) Avaliação imobiliária do terreno sito no gaveto entre as ruas Sacadura Cabral 

e São Marcos, em Peniche – Herdeiros de Manuel Luís de Campos - Guida Rocha Prioste; -------  

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

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

Peniche;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 7) Protocolo de colaboração para a recuperação da antiga embarcação salva-vidas 

“Peniche”, a celebrar com a Direção-Geral da Autoridade Marítima; ----------------------------------  

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

 ------------------- 8) Adesão do Município de Peniche ao projeto de criação de uma praia para uso 

balnear canino – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética; --------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------------- Dia do Município: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Programa; -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 12) Parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação do 

serviço de docência para o Estúdio Municipal de Dança – Pelouro da Cultura; -----------------------  

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

 ------------------- 13) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 

2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Candidatura ao Regime Europeu de Fruta Escolar – Pelouro da Educação; --  
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 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Colocação de sinalização vertical, na Rua do Farol, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Colocação de sinalização vertical, na Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da 

Baleia – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Lapa, n.º 4, na ilha do Baleal, requerida por Maria Lídia dos Santos Cruz Alves – Pelouro das 

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

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

do Mar, nos Casais do Baleal, requerida por Consferrel – Construções, Sociedade Unipessoal, L.da 

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

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

São João, em Ferrel, requerida por Maria da Trindade dos Santos Antunes – Pelouro das Obras 

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

 ------------------- 20) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na António Maria de 

Oliveira, em Peniche, requerida por Vítor Joaquim Belo Henriques – Pelouro das Obras 

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

 ----------------- Ocupação do espaço público e Publicidade: ----------------------------------------------  

 ------------------- 21) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento 

comercial, sito na Rua das Escolas, em Ferrel, requerida por Rui Manuel Conceição Antunes – 

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

 ------------------- 22) Ocupação do espaço público com uma pala publicitária, na Rua D. Luís de 

Ataíde, em Peniche, requerida por Pizaria Luís Costa e Costa, L.da – Pelouro das Atividades 

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

 ------------------- 23) Ocupação do espaço público para a realização de feiras de artesanato, na 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela Freguesia de Peniche – Pelouro de 

Ligação às Freguesias; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Ocupação do espaço público para a realização de uma campanha publicitária, 

requerida por Animática, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------  

 ------------------- 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 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; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Revisão da taxa a cobrar pela ocupação de espaço público para o exercício da 

atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em unidade não sedentária, requerida 

por Filomena Paula Leonardo Garcia – Pelouro de Mercados e Feiras; --------------------------------  

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

 ------------------- 28) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Guia, e de arraial ao ar livre, na vila de Ferrel, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das 

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

 ------------------- 29) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Piedade, e de arraial ao ar livre, na vila da Serra d’El-Rei, requerido pela Serrana - Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; --  

 ------------------- 30) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Conceição, no lugar de Geraldes, requerido pelo Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de 

São Leonardo de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; 

 ------------------- 31) Licenciamento de festa com arraial, na Praceta Outeiro da Aroeira, na 
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Consolação, requerido pela Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro das Atividades 

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

 ------------------- 32) Licenciamento de corte de via pública para a realização de feira anual, na vila 

da Serra d’El-Rei, requerido pela Freguesia da Serra d’El-Rei – Pelouro das Atividades 

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

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

 ------------------- 33) Funcionamento do estabelecimento comercial, denominado Bar Mais-Menos, 

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

 ------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e cinco minutos, 

encontrando-se na sala seis dos 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, João Raminhos, dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, durante uma parte da apreciação do ponto um da ordem 

do dia, José Ribeiro Gonçalves e David Gonçalves, Chefe de Divisão e Técnico Superior de 

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

e votação dos pontos dois a quatro da ordem do dia, e Vítor Glória e Jorge Martins, Técnico 

Superior de Design e Técnico Superior de Conservação e Restauro, respetivamente, durante a 

apreciação e votação do ponto sete da ordem do dia. ------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às doze horas e trinta minutos, 

tendo saído após a apreciação do ponto dez da ordem do dia, a que corresponde a deliberação n.º 

1169/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques só participou na reunião até às treze horas e cinco minutos, 

tendo saído após a apreciação do ponto dez da ordem do dia, a que corresponde a deliberação n.º 

1169/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 39/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

25 de julho, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 
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deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1160/2016: Neste ponto 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 18 de julho, participou numa reunião com a Fundação para o Desporto, no Centro de Alto 

Rendimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de julho, participou numa reunião, com o senhor Secretário de Estado da Ciência e do 

Ensino Superior, CCDR Centro, o Instituto Politécnico de Leiria, entre outros, a propósito da 

eventual constituição de um centro de conhecimento do mar, que integrará a ciência viva. ---------  

- No dia 19 de julho, recebeu o senhor Secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello. -------  

- No dia 20 de julho, reuniu-se com o senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, a 

propósito dos arranjos exteriores da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. ------------  

- No dia 20 de julho, esteve presente no concerto da Orquestra Sinfónica Juvenil de Winterthurer, 

que decorreu no Fórum da Parreirinha, no âmbito do Lisbon Music Fest. -----------------------------  

- No dia 21 de julho, esteve presente na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ---------  

- No dia 22 de julho, participou na reunião da Fórum Oceano. ------------------------------------------  

- Nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho, esteve presente nas iniciativas da Mostra Internacional de 

Rendas de Bilros. Dirigiu uma palavra de felicitação a todos os que tornaram possível esta 

iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de julho, participou em iniciativas desenvolvidas no âmbito da comemoração do Dia 

dos Avós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

No âmbito da Mostra Internacional de Renda de Bilros, deu conta da participação de trinta 

delegações estrangeiras, tendo dado especial destaque às de Espanha, que em conjunto trouxeram 

a Peniche 110 rendilheiras. Salientou a qualidade dos desfiles de moda, os cerca de 100 trabalhos 

apresentados a concurso, as oficinas de técnicas internacionais e a inauguração do Museu das 

Rendas. Deixou uma palavra de felicitação a todos os trabalhadores da Câmara Municipal 

envolvidos na edição de 2016 da Mostra Internacional de Renda de Bilros e na concretização e 

abertura do Museu das Rendas, conforme objetivo apresentado pelo signatário na sessão da 

Câmara Municipal de 13 de julho de 2015. Realçou ainda, o grande número de visitantes e 

participantes, na Mostra Internacional de Renda de Bilros.  ----------------------------------------------  

«Sobre o Museu da Renda de Bilros, o senhor Vice-Presidente apresentou, na qualidade de 

responsável pelo projeto, os seus sinceros agradecimentos à dedicação de todos os que 

colaboraram direta ou indiretamente na sua implementação, em especial à equipa liderada pelo 

signatário composta por Marisa Ferreira, Cristina Santos, Jorge Martins, Rui Venâncio, Raquel 

Janeirinho, Joaquim Meireles e Raúl Santos.» -------------------------------------------------------------    

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, realizados entre os dias 18 e 29 de 

julho, conforme se indica: -------------------------------------------------------------------------------------  

- Na reunião, com todas as Juntas de Freguesia, a propósito do projeto LED; -------------------------  

- Na reunião com o senhor Diretor do Instituto Politécnico de Leiria, sobre a questão das obras de 

infraestruturas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Na reunião com os técnicos do Instituto Politécnico de Leiria e da Câmara Municipal de Peniche;  

- Na reunião com o senhor Secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior, a propósito da 

eventual constituição de um centro de conhecimento do mar; -------------------------------------------  

- No concerto da Orquestra Sinfónica Juvenil de Winterthurer, que decorreu no Fórum da 

Parreirinha, no âmbito do Lisbon Music Fest, reconhecendo a qualidade do espetáculo; ------------  

Deu conta da conclusão das intervenções de pavimentação no espaço para a realização da Festa de 

Ferrel e a intervenção municipal na Ponta do Trovão. ----------------------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Referiu a Mostra Internacional de Rendas de Bilros, deixando uma palavra de felicitação e 

reconhecimento a todos os envolvidos. ----------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de julho, participou numa reunião, no âmbito dos Prémios do Turismo, proposta 

apresentada pela Comissão Municipal da Juventude. ------------------------------------------------------  

- No dia 22 de julho, esteve presente numa reunião na Oestecim, a propósito da candidatura à Rede 

de Inovação Social do Oeste. ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de julho, reuniu-se com a ARSLVT, a pedido da própria, sobre a questão da reabilitação 

do Centro de Saúde de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de julho, participou nas iniciativas alusivas à comemoração do Dia dos Avós. ---------  

- No dia 27 de julho, reuniu-se com a empresa Lúcios, no sentido da operacionalização da obra a 

efetuar no Bairro Senhor do Calvário. -----------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de julho, esteve presente na reunião com a Comissão Diretiva do Programa Centro 

2020, na Oestecim. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 28 de julho, participou na reunião da Comissão de Acompanhamento a Idosos do 

Concelho de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 28 de julho, reuniu-se com o Conselho Local de Ação Social. --------------------------------  

Fez um breve resumo histórico relativamente aos assuntos sobre os quais já haviam sido 

distribuídos documentos, nomeadamente sobre o orçamento participativo e diagnóstico relativo à 

comunidade de etnia cigana. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Salientou a Mostra Internacional de Renda de Bilros, o Festival de Bandas Filarmónicas, 

realizado em Atouguia da Baleia, e o reconhecimento da Ponta do Trovão como geomonumento. 

Relativamente às rendas de Bilros, referiu a inauguração do Museu das Rendas, dizendo que esta 

questão é um bom exemplo daquilo que é uma prática continuada de todos os executivos 

municipais, de promoção e valorização da renda de Bilros, felicitando todos os intervenientes no 

processo. Salientou a conquista para o concelho, com a questão da Ponta do Trovão, tendo feito 

um pequeno reparo, relativamente ao facto de não se ter salvaguardado a questão do pó proveniente 

dos estacionamentos envolventes à Ponta do Trovão. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

esclareceu que a obra foi efetuada de acordo com o projeto aprovado pelos sete, em reunião de 

câmara, e que já havia referido que o piso não era o mais recomendado para o espaço em questão. 

- Referiu ser urgente a colocação de sinalização de proibição de estacionamento dos dois lados das 

muralhas existentes junto ao Quebrado, em Peniche, uma vez que, com a sinalização atualmente 

colocada, a perceção é de que existe proibição de estacionamento apenas do lado direito das 

muralhas. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria verificar o que era necessário 

fazer-se para regularizar a situação. --------------------------------------------------------------------------  

  

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
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- Associou-se às felicitações apresentadas anteriormente. ------------------------------------------------  

- Manifestou-se surpreendido pela reunião extraordinária conter na sua ordem de trabalhos trinta 

e cinco pontos, uma vez que o conceito de reunião extraordinária prevê, essencialmente, conter na 

ordem de trabalhos os assuntos considerados prementes. -------------------------------------------------  

- Relativamente ao Museu das Rendas de Bilros, questionou se já se encontrava em funcionamento 

e qual o seu horário. O senhor Presidente da Câmara disse comungar das preocupações 

apresentadas relativamente ao Museu das Rendas, e informou que tem um horário definido e 

estrutura de recursos humanos adequada, para já, àquilo que é o seu funcionamento. ---------------  

- Sobre a Ponta do Trovão, questionou se não teria havido tempo para se ter efetuado um folheto 

alusivo ao geomonumento. O senhor Presidente da Câmara disse estarem a produzir os 

conteúdos para a concretização dos folhetos, que não terão unicamente a ver com a Ponta do 

Trovão, mas com toda a componente geológica do Cabo Carvoeiro e do concelho.------------------  

- Referiu ser lamentável e inadmissível, do ponto de vista da imagem, a colocação de avisos do 

Município nos postes de iluminação pública. O senhor Presidente da Câmara disse ter havido a 

necessidade de afixação dos avisos a propósito da aplicação de herbicidas. ---------------------------   

- Questionou se já foi efetuado algum esforço, no sentido de se estabelecer a reunião com a 

Paróquia de Peniche, a propósito da Casa Mortuária. O senhor Presidente da Câmara deu conta 

que a reunião realizar-se-ia após este período das férias. -------------------------------------------------  

- Perguntou se o espaço entre a vedação do Porto de Pesca e a Avenida do Porto de Pesca, junto à 

rotunda dos Bombeiros, era da responsabilidade da Câmara Municipal, do ponto de vista do seu 

arranjo, uma vez que se encontrava muito degradado. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

que era um espaço que estava previsto limpar, designadamente nesta altura da realização da Festa 

em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. --------------------------------------------------------------   

- Disse ser importante resolver-se a situação de trânsito associada ao Largo 5 de Outubro e D. 

Pedro V, em Peniche, que se tem arrastado há mais de três anos. ---------------------------------------  

- Solicitou, uma vez mais, o protocolo do estacionamento pago. A senhora Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que haveria uma declaração de cedência 

da exploração aos Bombeiros, por parte da Câmara Municipal, mas não por via de protocolo. ----  

- Questionou se a reclamação efetuada pela senhora D. Nídia Isabel Ricardo Silva, relativamente 

às piscinas Municipais, já teve resposta, uma vez que o prazo para tal terminou no dia 19 de julho 

de 2016. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que foi enviada uma carta de resposta à 

reclamação efetuada, e que seria disponibilizada aos senhores Vereadores para conhecimento. ---  

- Referiu a questão, anteriormente referida pelo senhor Vereador Ângelo Marques, relativamente 

à sinalização nas muralhas, no que respeita ao estacionamento. -----------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão das bermas da estrada que liga o campo 

onde se realiza a feira da Bufarda e a estrada da Abelheira, designadamente, dos desníveis 

existentes. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ser um dos trabalhos que está previsto 

executar durante o mês de agosto. ----------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente ao edifício que se encontra à venda na Rua 13 de Infantaria, junto ao Pelourinho, 

disse julgar que os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento deveriam tentar apurar o seu 

valor, uma vez que, ultimamente, são os SMAS que têm efetuado a aquisição dos restantes 

edifícios. Referiu a questão da deslocalização dos SMAS. O senhor Presidente da Câmara disse 

haver um conjunto de avaliações que estão a ser feitas, que a adjudicação já havia sido efetuada e 

que estas informações, supostamente, seriam presentes à próxima reunião de câmara. 

Relativamente ao assunto da deslocalização dos SMAS, disse que, em momento próprio, o 

abordariam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos de reconhecimento anteriormente efetuados a todos os que tornaram 
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possível a Mostra Internacional de Renda de Bilros e à questão do património geológico de 

relevância internacional, com a sua recente classificação, que no fundo, é o corolário de um longo 

trabalho, do ponto de vista científico e de toda a comunidade local, na Ponta do Trovão. Deu conta 

de dois problemas que a intervenção na Ponta do Trovão poderá ter, e para as quais foi alertado 

por um munícipe, designadamente a questão do não acautelamento de uma faixa de utilização 

pedonal e do acesso ao edifício localizado a sul do estacionamento. O senhor Presidente da 

Câmara agradeceu a todos, as palavras de valorização à Mostra Internacional de rendas de Bilros 

e particularmente ao Museu das Rendas. Relativamente à questão da criação de uma faixa pedonal, 

disse que, com o passar do tempo, irão existir com certeza ajustamentos e que o acesso que existia 

anteriormente, um pouco mais a poente, mantem-se disponível. ----------------------------------------   

- Felicitou a organização do Encontro de Bandas Filarmónicas de Atouguia da Baleia, dizendo que 

apesar de não ter estado presente, teve um feed-back muito positivo da iniciativa. -------------------  

- Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que lhes fizesse chegar os elementos relativos à 

reclamação efetuada pela munícipe, que tropeçou na Rua Tenente Valadim, em Peniche, numa 

tampa de saneamento que não se encontra nivelada com o piso da artéria, uma vez que havia sido 

assumido o compromisso deste assunto constar na ordem do dia da reunião da Câmara Municipal, 

do dia 25 de julho, e tal não se verificou, até à data. O senhor engenheiro João Vilhena Raminhos 

assessor do senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na área da gestão, direção e 

administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Peniche, fez um breve 

esclarecimento relativamente à presença ou não deste tipo de assuntos no Conselho de 

Administração dos SMAS. O senhor Presidente da Câmara informou que já havia sido enviada, 

no dia 21 de julho de 2016, a posição da Câmara Municipal, em relação ao assunto. Disse que o 

processo estava disponível para consulta e que seria enviado para todos os senhores Vereadores, 

uma cópia do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou as reclamações da senhora D. Nídia Ricardo e Leandro Lopes, solicitando o ponto de 

situação relativo a cada uma delas. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que os serviços 

estavam a preparar uma informação relativa às reclamações apresentadas.  ---------------------------  

- Deu conta de uma reclamação de usurpação de caminho público e serventias particulares, na 

Serra d’El-Rei. Solicitou que o processo 32/09, em nome de Lídia Maria Veríssimo dos Santos, 

fosse disponibilizado a todos os senhores Vereadores. O senhor Presidente da Câmara disse que 

o processo seria disponibilizado aos senhores Vereadores. -----------------------------------------------   

- Questionou o senhor Presidente da Câmara relativamente aos motivos que o fizeram dar 

indicações, para que o contrato de atribuição dos abrigos da Berlenga ao senhor Alberto Remígio 

fosse redigido nos termos apresentados. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro argumentou sobre o assunto, esclarecendo qual o ponto de vista utilizado para a 

redação do contrato em causa. --------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou o seu agrado por saber que a Câmara Municipal tinha a pretensão de criar um centro 

de conhecimento do mar em Peniche, solicitando esclarecimentos relativamente às valências que 

estão previstas. O senhor Presidente da Câmara disse que a ideia relativamente ao centro de 

conhecimento do mar era, agregar todo um conjunto de iniciativas que irão ser desenvolvidas, 

dando-lhes coerência e incorporar as valências da ciência viva. Manifestou a sua satisfação, 

dizendo ser muito positivo que Peniche tenha sido a cidade eleita para desenvolvimento deste 

projeto. Disse que quando houvesse mais informação sobre o assunto seria disponibilizada aos 

senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou, uma vez mais, a necessidade de se lavar os arruamentos que confinam com a Avenida 

do Mar e de alteração do modelo de recolha dos RSU, uma vez que se trata de um problema 

persistente na cidade. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que, por falta de recursos 

humanos, as lavagens são efetuadas pontualmente. --------------------------------------------------------  

- Solicitou ponto de situação relativamente ao plano de urbanização da zona industrial de Vale do 
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Grou. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que o regulamento já havia sido ajustado ao 

que a CCDR havia colocado. Sugeriu que o assunto fosse incluído na reunião do dia 29 de agosto 

de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se o senhor Vice-Presidente da Câmara já havia reunido com o clube de fãs do cantor 

Beto. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que havia sido agendada uma reunião 

para o dia 10 de agosto de 2016.  -----------------------------------------------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Sofia Barradas: 

Fez a intervenção que a seguir se transcreve:  --------------------------------------------------------------  

«1. Reiterar o meu descontentamento face à situação relativa ao estacionamento que se continua 

a verificar na época balnear, nas principais praias de Peniche, principalmente nas zonas de 

Baleal e Supertubos, questão que já tinha apresentado em 2015. 

Mas além da situação de desordenamento e que, em alguns casos condiciona também a circulação 

do trânsito, continuamos a passar a imagem de uma terra que não está a acautelar o que de 

melhor tem para oferecer aos veraneantes que felizmente ainda nos procuram, que não se 

moderniza (neste ponto em particular, nas soluções de ordenamento do território) e que, apesar 

de se afirmar como um ponto turístico atrativo, não tem oferecido soluções inovadoras, capazes 

de motivar a escolha por Peniche ao invés das praias que nos rodeiam noutros concelhos. 

Bem sei que aguardamos o novo plano de ordenamento da orla costeira, mas saliento que esse 

plano embora constitua uma ferramenta de gestão de território importante, não deve impedir que 

o Município atue em áreas que considera importantes e estratégicas e não deve impedir que se 

implementem pequenas soluções, ainda que de carácter provisório. Uma delas é o ordenamento 

do estacionamento nas praias, que, em certa medida, poderia estar mais regulado, sem colocar 

em causa as orientações previstas ou a prever no POOC. 

2. Estou certa que nas praias e zonas adjacentes existem, sumariamente, 3 aspetos podem 

contribuir para uma oferta global mais digna, arrojada e altamente diferenciadora e que poderão 

ser implementados sem acarretar investimentos avultados: 

a) a qualidade e inovação dos serviços oferecidos (quer sejam dos serviços de caráter “mais 

tradicional” de restauração/ apoio, atividades náuticas, quer sejam de caráter “mais inovador”, 

como parques infantis, wi fi, informação atualizada da radiação UV, carregadores de telemóveis 

– praia de Mira, etc.). Trouxe o exemplo da Praia de Mira, que consta numa publicação recente 

da revista Sábado, que instalou um sensor de radiações UV, com painel fotovoltaico, que teve o 

custo de 4000€, tendo a autarquia pago apenas um terço. Este caso funciona como exemplo que, 

quando queremos fazer, e mesmo não havendo muitos recursos financeiros, faz-se. Haja vontade, 

haja criatividade. 

b) a qualidade e pertinência da informação disponibilizada, nesses pontos, a quem nos visita 

(englobo neste ponto, questões como a sinalética - proposta já apresentada pelo PSD, informação 

de interesse sobre a praia e/ou sobre o conhecimento do mar ou até sobre a prática do surf – 

somos, afinal, a capital da onda) 

c) um eficaz ordenamento do território, consequente da atividade de um município que quer 

preservar o património natural e ambiental e compatibilizá-lo com o desenvolvimento económico 

dessas áreas. 

3. Além da questão do desordenamento, queria questionar se estão a ser tomadas medidas para 

assegurar a remoção de areia que se verifica nos estacionamentos de praias – não me parece um 

bom cartão de apresentação, a quantidade de areia existente nos estacionamentos das praias de 

Baleal e Supertubos. 

4. Questionar sobre o ponto de situação do Taska Areia. O edifício presenta um estado 

deteriorado e de abandono, pouco conveniente na zona onde se insere e também pouco digno para 

uma concessão municipal. Mais uma vez, esta preocupação também está naturalmente 
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enquadrada nas questões anteriores. 

5. Parque de Campismo 

a) Questionar sobre os investimentos previstos nas GOP para o parque de Campismo - 

reconstrução da receção e portaria, com a introdução de novas tecnologias; remodelação dos 

socalcos e implementação de alvéolos e melhoria dos sistemas de aquecimento de água dos 

balneários.  

b) E ainda sobre a questão que tinha colocado em 2015, relativa ao aproveitamento que se 

pretende fazer das áreas antigas de supermercado e café. 

c) Solicito ainda uma listagem das reclamações apresentadas pelos utentes do parque de 

Campismo nos últimos 3 anos. 

6. Questionar, caso o assunto ainda não tenha sido apresentado a esta Câmara, sobre o balanço/ 

avaliação que o Executivo faz do ano escolar, aos vários níveis e se tem alguma estratégia 

relativamente ao próximo ano letivo: como parceiro nos projetos educativos de cada escola/ 

agrupamento, na oferta de serviços educativos, etc. 

Esta questão vem do entendimento que tenho relativamente ao investimento na Educação, que 

julgo que deve ser entendido como estratégico e prioritário. Estou certa que cidadãos mais 

qualificados, mais esclarecidos, são capazes de maior intervenção cívica, maior capacidade de 

análise crítica e, portanto, potencialmente geradores de um tecido social e económico de maior 

qualidade. A questão insere-se neste contexto e por entender que existe um potencial de melhoria 

significativa por parte do Município. 

7. Mencionar que foi com agrado que assisti à inauguração do Museu de Renda de Bilros de 

Peniche, uma pretensão já de há muito de tempo da população em geral. Julgo ser o segundo no 

país (existe um em Vila do Conde). O caso da promoção da renda de Bilros (desde o 1.º concurso 

realizado até à execução do Museu) é um exemplo da importância que tem o facto de determinados 

projetos estratégicos serem transversais à cor política do executivo municipal, o que possibilita 

que o desenvolvimento seja continuado e, naturalmente com resultados de maior qualidade para 

o município. 

A fase da construção foi essencial, mas o grande desafio será agora a fase seguinte: de garantir 

que é um museu vivo, e não só de portas abertas e que sobretudo responde aos novos paradigmas. 

Todos sabemos que há de facto, uma “nova geração do turismo”, assim designada pela UNESCO, 

que está a crescer significativamente pelo mundo inteiro, que privilegia, mais do que a mera 

experiência contemplativa, as especificidades dos locais de destino, a singularidade das 

experiências propostas, a co-criação e a participação ativa na cultura, tradições e modo de vida 

dos residentes. E, portanto, julgo que também o museu de Rendas deve, na forma como a CMP o 

gerir, ir ao encontro destes novos paradigmas, sob pena de oferecermos alguma coisa, mas não 

extrairmos o potencial deste importante ativo de que agora dispomos. Antes não o tínhamos, agora 

temos e, portanto, há que extrair todo o potencial deste ativo. 

Neste contexto irei colocar algumas questões, umas mais sob o ponto de vista estratégico; outras 

mais relacionadas com o funcionamento do Museu: 

a) Se existe ou está previsto um plano de atividades do museu: um mapeamento das populações 

alvo, com os serviços disponíveis: formação de professores, utilização do museu pelas escolas, 

estabelecimento de parcerias com outros museus (ex.º Vila de Conde), programação de atividades 

específicas para assinalar alguns dias. Seria pertinente que a CMP tomasse conhecimento desse 

plano, ficando desde já estas propostas por parte do PSD. 

b) Se estão previstas também exposições temporárias e se já existem projetos para tal? 

c) Que serviço na orgânica da CMP está responsável pela gestão do Museu? 

d) Onde funcionará a escola de renda de bilros e que articulação terá com a dinâmica do museu? 

e) Que ocupação será dada às salas existentes nos andares superiores?  

 Deixo ainda um desafio, lançado pelo PSD: Apresentação de uma iniciativa a integrar na semana 
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dos museus (iniciativa, julgo que de contexto nacional, que ocorre em maio), que vá ao encontro 

dos novos paradigmas que mencionei anteriormente, que seja adequado à iniciativa da semana 

dos museus e que sirva também o propósito de publicitar e promover o museu.» --------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse julgar que estavam todos de acordo relativamente às 

questões do ordenamento, bem como às ideias relativas ao novo conceito das praias e àquilo que 

podem ser os recursos. Deu conta de que na Praia da Cova de Alfarroba já existia um carregador 

para telemóveis e nas praias não vigiadas um sistema de SOS. Esclareceu que algumas destas 

ideias são iniciativa do Município e que estão sempre disponíveis para acolher iniciativas de 

caráter privado, desde que sustentáveis e equilibradas. Solicitou à senhora Vereadora que lhe 

disponibilizasse o exemplo que apresentou da Praia de Mira para analisar. Solicitou ao senhor 

Vice-Presidente da Câmara que verificasse a situação da remoção das areias dos estacionamentos 

das praias. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria informar o senhor engenheiro 

Nuno Carvalho, da Divisão de Energia e Ambiente, para regularização da situação. Relativamente 

ao estabelecimento comercial situado junto à praia do Molhe Leste, o senhor Presidente da 

Câmara deu conhecimento de que estava a decorrer o concurso para arrendamento. Sobre as 

questões colocadas relativamente ao parque de campismo, o senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que a obra da receção da portaria seria iniciada a partir de setembro, que foram feitos diversos 

socalcos, e que este é um trabalho que vai continuar nos próximos meses, deu conta da aquisição 

de novo equipamento para aquecimento de águas e, relativamente ao aproveitamento dos antigos 

espaços de supermercado e café, disse já existir uma ideia, todavia não havia sido tomada qualquer 

decisão relativamente a essa questão. Relativamente à listagem das reclamações apresentadas 

pelos utentes do Parque de Campismo, nos últimos 3 anos, solicitada pela senhora Vereadora Sofia 

Barradas, o senhor Presidente da Câmara encarregou o senhor Vice-Presidente da Câmara de 

gerir o assunto. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o balanço do ano escolar foi 

efetuado e apresentado em sede de reunião de câmara e que a rede escolar para 2016/2017 já foi 

discutida e aprovada em sede própria. Disse que os resultados do sucesso escolar marcam o ano 

letivo de forma positiva e que o investimento do Município é estratégico e prioritário, ao nível do 

parque escolar, das refeições escolares, fruta escolar, apoio aos jovens estudantes do ensino 

superior, etc. Sobre o Museu Municipal de Renda de Bilros informou que os objetivos e conteúdos 

foram estabelecidos e aprovados em reunião da Câmara Municipal de 13 de julho de 2016. Deu 

conta que a intenção na área das Renda de Bilros está assente, na valorização desta arte, na 

formação de novas rendilheiras, de novas aplicações e na sua comercialização. O senhor 

Presidente da Câmara, sobre a iniciativa do Dia dos Museus, disse que haviam programas 

próprios em função das temáticas. ----------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Sofia Barradas disse que as questões que colocou não estavam a ser 

respondidas, pelo que apresentá-las-ia numa próxima reunião. ------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

2) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: -------------------------------  
Deliberação n.º 1161/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de localização de painéis 

publicitários em próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 

3) Estudo para requalificação da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche: -------------------  
Deliberação n.º 1162/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta de estudo para requalificação 

da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, em próxima reunião da Câmara Municipal. -------  

 

4) Avaliação imobiliária do terreno sito no gaveto entre as ruas Sacadura Cabral e São Marcos, 

em Peniche – Herdeiros de Manuel Luís de Campos - Guida Rocha Prioste: ----------------------  
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Deliberação n.º 1163/2016: Deliberado voltar a apreciar o relatório de avaliação imobiliária de 

um terreno, sito no Caminho da Lapa do Urso (gaveto das ruas de São Marcos e Sacadura 

Cabral), em Peniche, propriedade dos herdeiros de Manuel Luís de Campos, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística para que prepare o processo relativo à avaliação imobiliária 

de um terreno, sito no Beco de São José, Bairro de Santa Ana, em Peniche, propriedade do 

Município de Peniche, para que, na próxima reunião da Câmara Municipal, seja presente uma 

proposta sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

5) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: ---  
Deliberação n.º 1164/2016: 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) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Defesa do Património da Região de Peniche: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1165/2016: 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) --------------------------------------------  

 

7) Protocolo de colaboração para a recuperação da antiga embarcação salva-vidas “Peniche”, 

a celebrar com a Direção-Geral da Autoridade Marítima: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1166/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho 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 minuta do protocolo de 

cooperação a celebrar entre o Município de Peniche e a DGAM – Direção-Geral da Autoridade 

Marítima, que tem como objeto, nos termos da cláusula primeira, desenvolver a cooperação, as 

responsabilidades e os deveres entre as Partes nas ações relacionadas com a recuperação da 

antiga Embarcação Salva-vidas “Peniche” do ISN, que se encontra em elevado estado de 

degradação. Anexo a minuta do protocolo a celebrar.» Deliberado, ainda, aprovar a proposta de 

localização futura para a embarcação salva-vidas “Peniche”, à entrada da Ribeira Velha, no 

redondo paralelo ao monumento ao Homem do Mar. (Doc.637 NIPG 12396/16) --------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

8) Adesão do Município de Peniche ao projeto de criação de uma praia para uso balnear canino 

– Pelouro de Gestão Ambiental e Energética: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1167/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 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 proposta da Autoridade Marítima Nacional para implementação de um projeto 

piloto para designação da praia o Porto da Areia Norte como praia para permanência e 

circulação canina, proponho que a Câmara Municipal, conforme previsto no n.º 4 do artigo 7.º 

do decreto-Lei n.º 314/2013, concorde e adira ao referido projeto, designando a praia do Porto 

da Areia Norte como praia para permanência e circulação canina.» ----------------------------------  
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A senhora Vereadora Sofia Barradas questionou se a adesão a este projeto tem implicações para 

o Município de Peniche (para os serviços e em termos de custos). O senhor Presidente da Câmara 

esclareceu que esta iniciativa partiu do senhor Secretário de Estado da Defesa, que achou 

interessante despoletar o processo, em termos nacionais, desafiando o Município de Peniche a criar 

uma praia para uso balnear canino. Disse que haveria um ligeiro acréscimo, em temos de serviço 

e custos, na medida em que serão colocados mais depósitos para colocação dos dejetos dos animais 

e um dispensador de sacos para a recolha dos mesmos, todavia, e em termos de limpeza da praia, 

o acréscimo não é nenhum, uma vez que se trata de uma praia cuja limpeza já é efetuada 

regularmente. (Doc.638 NIPG 12406/16) -------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

9) 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 1168/2016: Deliberado aprovar a seguinte proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente: ---------------------------------------------------------------------------  

«Reconhecendo o trabalho que a Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche tem 

vindo a desenvolver no domínio do desenvolvimento local e reconhecendo as dificuldades 

financeiras, que são alheias à gestão interna da mesma, por atraso e incumprimento dos 

programas, no âmbito dos quais as candidaturas são apresentadas, proponho que a Câmara 

Municipal, a título excecional, atribua um subsídio no valor de 15 000,00 euros, para viabilizar 

o seu funcionamento» ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIA DO MUNICÍPIO: 

 

10) Programa: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1169/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do programa provisório 

para as celebrações do Dia do Município, que terá lugar no dia 8 de agosto de 2016. ---------------  

 

Por se terem ausentado definitivamente da reunião, os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e 

Ângelo Marques não participaram na apreciação e votação dos pontos que se seguem. -------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------  
Deliberação n.º 1170/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 de julho 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 prevista na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 21 

de julho 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 aprovei alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 (modificação 

n.º 17), conforme os documentos em anexo.» (Doc.639 NIPG 12340/16) ------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

12) Parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação do serviço de 

docência para o Estúdio Municipal de Dança – Pelouro da Cultura: --------------------------------  
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Deliberação n.º 1171/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 26 de julho 

de 2016, referente ao parecer prévio vinculativo para a renovação do contrato de prestação do 

serviço de docência para o Estúdio Municipal de Dança, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 

11620/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

13) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 2016 – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1172/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista de horas extra dos 

trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 2016. --------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

14) Candidatura ao Regime Europeu de Fruta Escolar – Pelouro da Educação: -----------------  
Deliberação n.º 1173/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 27 de 

julho de 2016, referente à candidatura ao Regime Europeu de Fruta Escolar, foi retirada da ordem 

do dia. (NIPG 12399/16) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

15) Colocação de sinalização vertical, na Rua do Farol, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---  
Deliberação n.º 1174/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de 

julho de 2016, referente à colocação de sinalização vertical na Rua do Farol, em Peniche, foi 

retirada da ordem do dia. (NIPG 11139/16) -----------------------------------------------------------------  

 

16) Colocação de sinalização vertical, na Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da Baleia – 

Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1175/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de 

julho de 2016, referente à colocação de sinalização vertical, na Rua Padre Faria Lopes, em 

Atouguia da Baleia, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 10343/16) ------------------------------------  

 

17) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua da Lapa, n.º 4, na 

ilha do Baleal, requerida por Maria Lídia dos Santos Cruz Alves – Pelouro das Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1176/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de 

julho de 2016, referente à divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua 

da Lapa, n.º 4, na ilha do Baleal, requerida por Maria Lídia dos Santos Cruz Alves, foi retirada da 

ordem do dia. (NIPG 12217/16) ------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Avenida do Mar, nos 

Casais do Baleal, requerida por Consferrel – Construções, Sociedade Unipessoal, L.da – Pelouro 

das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1177/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de 

julho de 2016, referente à divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na 

Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, requerida por Consferrel – Construções, Sociedade 

Unipessoal, L.da, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 12219/16) ---------------------------------------  

 

19) Divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua de São João, em 
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Ferrel, requerida por Maria da Trindade dos Santos Antunes – Pelouro das Obras Municipais: 
Deliberação n.º 1178/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de 

julho de 2016, referente à divisão de um edifício em regime de propriedade horizontal, sito na Rua 

de São João, em Ferrel, requerida por Maria da Trindade dos Santos Antunes, foi retirada da ordem 

do dia. (NIPG 12222/16) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na António Maria de Oliveira, em 

Peniche, requerida por Vítor Joaquim Belo Henriques – Pelouro das Obras Municipais: -------  
Deliberação n.º 1179/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 27 de julho 

de 2016, referente à alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na António Maria de 

Oliveira, em Peniche, requerida por Vítor Joaquim Belo Henriques, foi retirada da ordem do dia. 

(NIPG 12377/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

21) Instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento comercial, sito na 

Rua das Escolas, em Ferrel, requerida por Rui Manuel Conceição Antunes – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1180/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 27 de julho 

de 2016, referente à instalação de uma placa publicitária, na empena de um estabelecimento 

comercial, sito na Rua das Escolas, em Ferrel, requerida por Rui Manuel Conceição Antunes, foi 

retirada da ordem do dia. (NIPG 13841/16) -----------------------------------------------------------------  

 

22) Ocupação do espaço público com uma pala publicitária, na Rua D. Luís de Ataíde, em 

Peniche, requerida por Pizaria Luís Costa e Costa, L.da – Pelouro das Atividades Económicas:  
Deliberação n.º 1181/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 27 de julho 

de 2016, referente à ocupação do espaço público com uma pala publicitária, na Rua D. Luís de 

Ataíde, em Peniche, requerida por Pizaria Luís Costa e Costa, L.da, foi retirada da ordem do dia. 

(NIPG 3090/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Ocupação do espaço público para a realização de feiras de artesanato, na Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às 

Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1182/2016: O pedido da Freguesia de Peniche para ocupação do espaço público 

para a realização de feiras de artesanato, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, foi retirado 

da ordem do dia. (NIPG 11797/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

24) Ocupação do espaço público para a realização de uma campanha publicitária, requerida 

por Animática, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1183/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 27 de julho 

de 2016, referente à ocupação do espaço público para a realização de uma campanha publicitária, 

requerida por Animática, L.da, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 10117/16) -----------------------  

 

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 1184/2016: A informação relativa à 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 foi retirada da ordem do dia. (NIPG 8813/16) ------------------------------------  
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26) 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 1185/2016: A informação relativa à 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 (Mercado Abastecedor) foi retirada da ordem do dia. (NIPG 10538/16) -----  

 

27) Revisão da taxa a cobrar pela ocupação de espaço público para o exercício da atividade de 

prestação de serviços de restauração e bebidas em unidade não sedentária, requerida por 

Filomena Paula Leonardo Garcia – Pelouro de Mercados e Feiras: ---------------------------------  
Deliberação n.º 1186/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 27 de julho 

de 2016, referente à revisão da taxa a cobrar pela ocupação de espaço público para o exercício da 

atividade de prestação de serviços de restauração e bebidas em unidade não sedentária, requerida 

por Filomena Paula Leonardo Garcia, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 9877/16)----------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

28) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Guia, e de 

arraial ao ar livre, na vila de Ferrel, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1187/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 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 Junta de Freguesia de Ferrel, por requerimento, registado nestes 

serviços a 30 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 26 de julho de 2016, proponho que se autorize a emissão 

das seguintes licenças e autorizações, para realização da Festa da Nossa Senhora da Guia, entre 

os dias 5 e 13 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;  

- Autorização para realização de Procissão Religiosa, nos termos do Art.º 7.º do Dec. Reg. N.º 2-

A/05, de 24 de março;  

- Autorização de manifestações desportivas, nos termos do Art.º 6.º do Dec. Reg. N.º 2-A/05, de 

24 de março.» (Doc.640 NIPG 9567/16) --------------------------------------------------------------------  

 

29) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Piedade, e 

de arraial ao ar livre, na vila da Serra d’El-Rei, requerido pela Serrana - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: --------------  
Deliberação n.º 1188/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 22 de julho 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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«Atendendo ao solicitado pela “Serrana” Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, de Serra 

d’El-Rei, por requerimento, datado de 7 de julho de 2016, e considerando a informação da Secção 

de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 21 de julho 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, em Serra d’El-Rei, nos dias de 19 a 21 de agosto de 2016, Licença para Espetáculos de 

Divertimentos Públicos ao Ar Livre, para realização dos eventos musicais, nos termos do artigo 

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

o disposto no artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março, 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 21 de agosto de 2016, às 

15:00 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 “Serrana” Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa, do pagamento das respetivas taxas.» (Doc.641 NIPG 11202/16)-------------------------  

 

30) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, 

no lugar de Geraldes, requerido pelo Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas:  
Deliberação n.º 1189/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 22 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 Paróquia Freguesia S. Leonardo, Igreja de Geraldes, por 

requerimento, datado de 12 de julho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 21 de julho de 2016, proponho que se autorize 

a emissão de uma 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 14 de agosto de 2016, entre as 15:00 e as 18:00 horas, nos termos do Art.º 7.º do Dec. Reg. 

N.º 2-A/2005, de 24 de março, em Geraldes. 

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 Paróquia Freguesia S. Leonardo, Igreja 

de Geraldes, do pagamento das respetivas taxas.» (Doc.642 NIPG 11561/16) -----------------------  

 

31) Licenciamento de festa com arraial, na Praceta Outeiro da Aroeira, na Consolação, 

requerido pela Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro das Atividades Económicas: --------  
Deliberação n.º 1190/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 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 Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, por requerimento, 

datado de 14 de julho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 22 de julho 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 com Arraial, na Praceta do Outeiro da 

Aroeira, em Consolação, nos dias de 5 a 8 de agosto de 2016, e Licença para Espetáculos de 

Divertimentos 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.» (Doc.643 NIPG 11663/16) --------------------------------------------------  
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32) Licenciamento de corte de via pública para a realização de feira anual, na vila da Serra 

d’El-Rei, requerido pela Freguesia da Serra d’El-Rei – Pelouro das Atividades Económicas: --  
Deliberação n.º 1191/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 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 Freguesia de Serra D’El-Rei, por requerimento, datado de 12 de 

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

Municipais, datada de 26 de julho de 2016, para efeitos de realização do evento “Feira Anual”, 

a realizar no dia 04 de agosto de 2016, em Serra D’El-Rei, entre as 05,00 e as 21,00 horas,  

proponho que se autorize o corte das artérias “Rua da Alegria” e “Rua 4 de Agosto”, até ao 

cruzamento com a Rua 1.º de Maio, e respetiva circulação rodoviária, nos  termos   do  artigo 1.º 

e 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março, dado tratar-se de uma atividade que 

pode afetar o trânsito normal.» (Doc.644 NIPG 11598/16) ----------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

33) Funcionamento do estabelecimento comercial, denominado Bar Mais-Menos, sito na Rua 

António Cervantes, em Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------  
Deliberação n.º 1192/2016: A proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 26 de julho 

de 2016, referente ao funcionamento do estabelecimento comercial, denominado Bar Mais-Menos, 

sito na Rua António Cervantes, em Peniche, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 11565/16) ------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1193/2016: A Câmara Municipal deliberou que a sua reunião extraordinária, 

marcada para o dia 4 de agosto de 2016, tenha início às dez horas. -------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1194/2016: 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 treze horas e dez 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, Técnica Superior, em 

substituição da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. -----------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada 

no dia 4 de agosto 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. ------------------------------------  

 


