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ATA N.º 42/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016 

 

Aos dezasseis dias do mês de agosto 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, 

Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques, André Sebastião da Silva 

Cardoso e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara 

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

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

 ----------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Alteração do loteamento urbano da Serrana, sito em Serra d’El-Rei;------------ 

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

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

 ------------------- 4) Plano de Urbanização de Vale do Grou; ---------------------------------------------  

 ------------------- 5) 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; -------  

 ------------------- 6) Avaliação Imobiliária do terreno, sito no Beco de São José, Bairro de Santa 

Ana, em Peniche - António Manuel Rodrigues de Morais; -----------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua Cândido Azevedo 

Melo em Peniche - Escola de Condução Nova de Peniche; ----------------------------------------------  

 ------------------- 8) Reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade 

pecuária - Carlos José Ricardo Vala; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de substituição da calendarização respeitante ao Proc. n.º 75/11 - 

Eugénio Manuel Franco Pinto; --------------------------------------------------------------------------------  

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

de moradia, sita na Rua das Algas, n.º 3, Bairro do Visconde, em Peniche - Vítor Manuel Braz 

Machado;---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de obras e 

alteração/ampliação de moradia, sita na Rua do Ouro, n.º 17, em Atouguia da Baleia - João Pedro 

Santos Chagas;--------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------------- 14) 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; ---------------  

 ------------------- 15) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação 

de arrecadação, sita na Rua António Maria de Oliveira, n.º 41, em Peniche - Luís Miguel Mendes 

Ferreira;---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para construção de 

empreendimento de turismo rural (eco resort), na Fontinha, em Ferrel - Rosa Maria Conceição 

Costa Oliveira;------------- -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 17) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de obras e 

ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua do Cruzeiro, n.º 13, no Lugar da Estrada - António 

Baptista Marques;-------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

na Rua Frei João da Santíssima Trindade, em Geraldes - Ludgero Gomes - Construções, L.da; ----  

 ------------------- 19) Declaração de cedências de terreno para domínio público municipal - Acácio 

José Santos Vagos;----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Pedido de licenciamento para legalização de uso de jardim infantil e alteração 

de uso de ATL para creche, sitos na Rua do Jardim, em Ferrel - Associação para o Jardim Infantil 

de Ferrel;--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Pedido de licenciamento para alteração de construção existente para garagem 

e arrumos, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Ferrel - João Miguel Soares Jorge; -----------  

 ------------------- 22) Pedido de licenciamento para alteração de edifício, sito na Avenida da Praia, 

em Peniche - Águias do Surf - Empreendimentos Turísticos de Peniche, L.da; ------------------------  

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

licença n.º 110/15, referente ao processo n.º 68/15 - Marlene Elisabeth Fonvieille; ------------------  

 ------------------- 24) Pedido de licenciamento para legalização de demolição do existente e 

construção de habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa e Rua Acácio Grandela, n.º 

5, na Ilha do Baleal - Madalena Conceição Grandela Nunes Franco; -----------------------------------  

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

habitação, sito na Rua Vasco da Gama e Rua António Cervantes, em Peniche - Zita Alexandra 

Correia Simão Santos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 26) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida por Ricardo Jorge 

Nobre Couto, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Instalação de um painel publicitário, no entroncamento da Rua de Nossa 

Senhora da Boa Viagem com a Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em 

Peniche, requerida por Barque Publicidade, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; ------------  

 ------------------- 28) Instalação de um painel publicitário, junto ao posto de abastecimento de 

combustíveis da Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche requerida 

por Barque Publicidade, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; -----------------------------------  

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

 ------------------- 29) Regulamento municipal de atribuição de prémios de mérito de 

empreendedorismo a jovens – Pelouro da Juventude; -----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 30) Protocolo para a realização de estágio curricular – Mestrado em Enfermagem, 

na área de especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária - Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e 

Saneamento – Pelouro Portugal 2020; -----------------------------------------------------------------------  

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

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

execução das Grandes Opções do Plano, referentes a julho de 2016, e fundos disponíveis referentes 

a julho e agosto de 2016 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 34) Autorização excecional de funcionamento das Escolas Básicas de Ribafria e 

de Reinaldes, para o ano letivo 2016/2017 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares de 
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Lisboa e Vale do Tejo; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 

– Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 36) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 

– Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos 

carenciados do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de Escolas de 

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

 ----------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 38) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 

– Pelouro da Juventude; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Alienação de uma parcela de terreno, sita na Urbanização do Regato, em 

Ferrel – Rosa Maria Sousa Machado Oliveira; -------------------------------------------------------------  

 ----------------- Contratação de empréstimos: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 40) Contratação de empréstimo para financiamento da construção do Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 41) Contratação de empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas 

para um loteamento municipal em Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças; ----------------------  

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

 ------------------- 42) Meios logísticos e custos, para a realização da II Prova de Águas Abertas 

“Peniche a Nadar 2016”, nos termos da deliberação n.º 1138/2016 de 25 de julho de 2016 - Pelouro 

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

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

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

da Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia, requerido pela Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – 

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

 ------------------- 44) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de São Sebastião, 

e de arraial ao ar livre, no Lugar da Estrada, requerido pelo Sporting Clube da Estrada, com isenção 

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

 ------------------- 45) Parecer sobre a passagem do VII Encontro dos Ferrugentos do Vau, pelo 

concelho de Peniche, requerido pelo Município de Óbidos – Pelouro Atividades Económicas; ----  

 ------------------- 46) Parecer sobre a passagem do 6.º Passeio de Motos Antigas do Vimeiro, pelo 

concelho de Peniche, requerido pelo Município da Lourinhã – Pelouro Atividades Económicas; -  

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

 ------------------- 47) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 48) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – 

Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 49) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 50) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Simões da Silva Russo;- 

 ------------------- 51) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de 

competição – Clube Naval de Peniche; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 52) Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902, pela utilização das suas instalações para lecionar Atividades de 
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Enriquecimento Curricular, no ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação;----------------------- -  

 ------------------- 53) Atribuição de apoio ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da Festa Anual 

em Honra de São Sebastião - Pelouro do Associativismo;------ ------------------------------------------  

 ------------------- 54) Atribuição de apoio ao Núcleo de Árbitros de futebol Brandoa-Amadora para 

realização do 2.º estágio para árbitros de futebol “Carlos Sales” – Pelouro das Atividades 

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

 ------------------- 55) Atribuição de apoio à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação 

de Cidadãos Inadaptados, CRL, para a realização das Jornadas de manutenção 2016 – Pelouro do 

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

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

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

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

 ------------------- 57) Desocupação de três abrigos dos pescadores, sitos na ilha da Berlenga.------- 

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

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

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Ana Nunes e Patrícia Silvestre, Chefe do 

Gabinete de Apoio à Presidência, Técnica Superior, em substituição da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro e Assistente Técnica do Departamento 

Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, e o senhor José Ribeiro 

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

e apreciação e votação dos pontos um a 28 da ordem do dia. ------------------------------------------  

Os senhores Vereadores Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e André Sebastião da Silva Cardoso só 

participaram na reunião a partir das catorze horas e trinta e oito minutos, tendo chegado quando 

decorria o período de audição do público. -------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes não participou na reunião. -  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 41/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

4 de agosto de 2016, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

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

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

 

- Eugénio Nunes e moradores de Bufarda solicitaram o ponto de situação relativamente ao 

processo n.º 107/16, em nome de Nuno Miguel Silva Costa, para construção de um armazém 

destinado ao apoio da atividade pecuária e pastorícia produção e recolha de leite da espécie 

caprina. Apresentaram a situação problemática da entrada no Alto do Veríssimo, que não possui 

nenhuma dignidade, e que aquando dos esclarecimentos eleitorais e da apresentação do programa 

de cada força partidária já era falada. Referiram outras questões que lhes desagradam, na 

localidade. O senhor Presidente da Câmara deu conta que, após ter sido efetuado o saneamento 

preliminar, o projetista havia sido notificado para aperfeiçoamento do processo, tendo sido já 

apresentados os elementos solicitados. Disse que, neste momento, o processo encontra-se na 
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Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em fase de apreciação. O senhor arquiteto Ribeiro 

Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, deu conta dos próximos 

passos a dar, nomeadamente a verificação de conformidade na instrução do processo e o envio do 

processo à CCDR, para pedido de parecer relativamente ao assunto, uma vez que se trata de um 

local de Reserva Ecológica. O senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal iria 

acompanhar o processo, mas que a responsabilidade do mesmo seria do promotor. Solicitou ao 

senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que, 

aquando do envio do processo, reforçasse a necessidade de encontrar uma solução, tendo em conta 

duas dimensões, a questão da saúde pública e dos postos de trabalho que estão envolvidos e que a 

apreciação deste processo fosse prioritária, tendo em conta o que está em causa e a pressão exercida 

para resolução da situação despoletada pela passagem do rebanho, pelas ruas da localidade de 

Bufarda. Assumiu o compromisso de se enviar o processo para a CCDR, até final da semana e de, 

logo que tivesse informação relativamente ao parecer emitido por parte da CCDR, dariam 

conhecimento aos interessados. Relativamente à questão da entrada no Alto do Veríssimo, o 

senhor Presidente da Câmara deu conta de que este assunto já havia sido abordado em sede de 

reunião de câmara e solicitou ao senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, que se preparasse informação relativa ao plano de 

alinhamentos e à questão das propriedades, para ser presente na reunião da Câmara Municipal a 

realizar no dia 12 de setembro de 2016. Disse aguardar a entrega dos contributos relativos às 

questões que referiram, os quais poderão ser importantes para consideração, em sede de revisão 

do PDM. O senhor Vereador Filipe Sales manifestou a sua sensibilização relativamente ao assunto 

e disse aguardar com expetativa a resolução deste problema, que coloca em causa a saúde pública 

dos habitantes da localidade de Bufarda. Disse discordar com o senhor Presidente da Câmara, 

quando diz que não deve ser obrigação da Câmara Municipal liderar o processo, por ser de 

iniciativa privada, porque quando está em causa uma situação de saúde pública e de bem-estar dos 

munícipes, a Câmara Municipal tem as suas responsabilidades. O senhor Vereador Ângelo 

Marques disse lamentar não ter sido dada uma atenção mais atempada e efetiva a esta questão. O 

senhor Vereador Jorge Gonçalves disse ser evidente que a responsabilidade do processo é do 

promotor, mas que a responsabilidade da fiscalização do espaço público, higiene e saúde pública 

é da Câmara Municipal. Disse julgar que a Câmara Municipal deveria ser mediadora deste 

processo, tentando, junto do promotor, que a situação se resolvesse o mais rapidamente possível, 

para que não se coloque em causa a atuação da Câmara Municipal, do ponto de vista daquilo que 

são as suas competências e responsabilidades. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o 

aspeto mais relevante desta situação é que, finalmente, existe uma expetativa de resolução deste 

problema. Concordou com o que havia sido dito pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, quando 

disse que a Câmara Municipal deveria fazer tudo para que a saúde pública fosse preservada, 

todavia, disse não ser à Câmara Municipal que competia a limpeza do espaço em questão. Chamou 

à atenção para os cuidados que o Município tem tido com toda esta zona do concelho, apresentando 

as intervenções que foram efetuadas, designadamente o alcatroamento e pintura das vias, na 

Bufarda, Rua Nova e Rua Direita, na Ribafria, na Carqueja e no Paço. Informou que, em conjunto 

com a senhora arquiteta Etelvina, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, estava a trabalhar na proposta do passeio para o Alto do Veríssimo, que 

oportunamente seria presente a reunião de câmara. --------------------------------------------------------    

- Argentina Bandeira e Graciete Bandeira questionaram a razão pela qual os pedidos de 

legalização da ampliação das suas habitações, não foram aprovados, quando houve um outro, nas 

mesmas condições, que foi. O senhor Presidente da Câmara disse que iria ser efetuado um 

levantamento dos casos em questão e elaborada uma informação para ser presente a reunião de 

câmara, para que se pudesse perceber quais os pressupostos de cada um dos processos, e verificar 

se são exatamente iguais ou não. -----------------------------------------------------------------------------   
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- Filipe Oliveira solicitou o ponto de situação relativamente à possibilidade de alienação de uma 

parcela de terreno, sita na urbanização do Regato, em Ferrel e se, aquando a execução do 

loteamento foi considerada a questão das águas pluviais. O senhor Presidente da Câmara disse 

que, ainda, não havia sido tomada qualquer decisão relativamente ao assunto e que seria solicitado 

ao senhor engenheiro, João Raminhos, assessor do senhor Presidente da Câmara, que estivesse 

presente na reunião de câmara em que o assunto fosse apreciado, para explicação de todo o 

histórico desta situação. Disse que iriam ser apreciadas as condições em que o loteamento foi 

aprovado, designadamente o que foi considerado, em matéria de águas pluviais, quais as 

implicações da obra adjacente existente, para a resolução ou agravamento do problema e qual a 

melhor solução, face à situação atualmente existente. -----------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Todos os membros da Câmara Municipal prescindiram do direito de uso da palavra no período de 

antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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) Alteração do loteamento urbano da Serrana, sito em Serra d’El-Rei: ----------------------------  
Deliberação n.º 1228/2016: Deliberado apresentar à Serrana - Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa, a proposta de alteração ao loteamento, elaborada pela Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, em 25 de julho de 2016, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, que visa minimizar os constrangimentos criados pela 

delimitação do lote 15. (Doc.663 DPGU L18/1992) -------------------------------------------------------  

 

2) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: -------------------------------  
Deliberação n.º 1229/2016: A proposta de localização de painéis publicitários em Peniche e 

Baleal foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a reunião a realizar no 

dia 29 de agosto de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Estudo para requalificação da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche: -------------------  
Deliberação n.º 1230/2016: O estudo para requalificação da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em 

Peniche foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a reunião a realizar no 

dia 29 de agosto de 2016. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços uma recordatória 

da intervenção a ser efetuada a curto prazo, no Largo 5 de Outubro e D. Pedro V e propôs que se 

preparasse uma proposta de faseamento que tivesse em conta as diversas sensibilidades, para a 

Praça Jacob Rodrigues Pereira. -------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Plano de Urbanização de Vale do Grou: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1231/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aprovar a proposta referente ao Plano de Urbanização de Vale do Grou, conforme parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 8 de agosto de 2016.» 

(Doc.664) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) 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: ----------------------  
Deliberação n.º 1232/2016: Deliberado aprovar os pressupostos e o resultado da nova avaliação 

imobiliária do terreno sito no Caminho da Lapa do Urso, em Peniche, constantes do novo relatório 

de avaliação imobiliária, datado de 14/07/2016 e mandatar o senhor Presidente da Câmara para 

prosseguir as negociações com o proprietário com vista à aquisição, pela Câmara Municipal, do 

terreno em causa, pelo valor de 20 100,00 euros. (Doc.665 NIPG 6967/15) ---------------------------  

 

6) Avaliação Imobiliária do terreno, sito no Beco de São José, Bairro de Santa Ana, em Peniche 

- António Manuel Rodrigues de Morais: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1233/2016: Deliberado aprovar os pressupostos e o resultado da avaliação 

imobiliária do terreno sito no, Beco de São José, Bairro de Santa Ana, em Peniche, constantes do 

relatório de avaliação imobiliária apresentado pelo avaliador externo, datado de 06 de outubro de 

2015, e mandatar o senhor Presidente da Câmara para prosseguir as negociações com o requerente 

com vista à alienação do terreno em causa, para os efeitos da competência estabelecida na alínea 

g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo valor de 19 000,00 euros. 

(Doc.666 NIPG 8480/15) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua Cândido Azevedo Melo em Peniche 

- Escola de Condução Nova de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1234/2016: O pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua Cândido 

Azevedo Melo em Peniche, apresentado pela Escola de Condução Nova de Peniche, foi retirado 

da ordem do dia. (NIPG 18908/15) ---------------------------------------------------------------------------  

 

8) Reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária - 

Carlos José Ricardo Vala: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1235/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Manter a decisão de indeferimento do pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes 

na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 28 de julho 

de 2016.» (Doc.667 DPGU S8085/16) -----------------------------------------------------------------------  

 

9) Pedido de substituição da calendarização respeitante ao Proc. n.º 75/11 - Eugénio Manuel 

Franco Pinto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1236/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

nome de Eugénio Manuel Franco Pinto, em 2 de agosto de 2016, para alteração à calendarização 

do proc.75/11, relativo à Construção de uma Moradia Unifamiliar, para o prédio sito na Rua do 

Caldeirão, em Geraldes, pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e 
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Gestão Urbanística (DPGU), datado de 9 de agosto de 2016.» Deliberado ainda, solicitar parecer 

sobre o assunto, à consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora Fernanda 

Paula Oliveira. (Doc.668 DPGU R746/16)------------------------------------------------------------------  

 

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

sita na Rua das Algas, n.º 3, Bairro do Visconde, em Peniche - Vítor Manuel Braz Machado: -  
Deliberação n.º 1237/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Emitir parecer final desfavorável ao pedido apresentado em nome de Vítor Manuel Braz 

Machado, no dia 11 de fevereiro de 2016, sobre a viabilidade para legalização e alteração de 

moradia, sita na Rua das Algas, n.º 3, Bairro do “Visconde”, em Peniche, tendo em conta o 

parecer, pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 29 de julho de 2016.» (Doc.669 DPGU R120/16) ---------------------------------  

 

11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de obras e 

alteração/ampliação de moradia, sita na Rua do Ouro, n.º 17, em Atouguia da Baleia - João 

Pedro Santos Chagas: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1238/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Emitir parecer final desfavorável pelos motivos que fundamentaram a deliberação de 11 de julho 

de 2016, nomeadamente por contrariar as disposições do Plano Diretor Municipal no que se 

refere ao teor do n.º 2.3 do artigo 28.º do Regulamento deste plano e tendo em conta que, até à 

data, não foram apresentados novos elementos em resposta à audiência prévia, realizada no dia 

21 de julho de 2016.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões 

durante a apreciação deste assunto. (Doc.670 DPGU R127/16) -----------------------------------------  

 

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

muros de vedação, na Rua Direita, em Bufarda - Gabriela Filipa Ferreira de Jesus: -------------  
Deliberação n.º 1239/2016: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção 

de moradia unifamiliar e muros de vedação, na Rua Direita, em Bufarda, apresentado por Gabriela 

Filipa Ferreira de Jesus, foi retirado da ordem do dia. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não 

esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (DPGU R357/16) -----------   

 

13) 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 1240/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto 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 Marlene Elisabeth Fonvieille, no dia 6 de junho de 2016, referente à viabilidade para 

construção de moradia bifamiliar, a implantar no prédio rústico, sito na Avenida da Praia, em 

Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, nas condições constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 8 de agosto de 2016, ficando o projeto a 
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apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.671 

DPGU R518/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) 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 1241/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto 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 Svein Tore Walde, no dia 6 de junho de 2016, referente à viabilidade para construção 

de edifício de habitação, a implantar no prédio urbano, sito na Avenida da Praia, n.º 27, em 

Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, nas condições constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 3 de agosto de 2016, ficando o projeto a 

apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.672 

DPGU R519/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de 

arrecadação, sita na Rua António Maria de Oliveira, n.º 41, em Peniche - Luís Miguel Mendes 

Ferreira: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1242/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto 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 Luis Miguel Mendes Ferreira, no dia 14 de junho de 2016, sobre a viabilidade para 

alteração e ampliação de arrecadação, sita na Rua António Maria de Oliveira, n.º 41, em Peniche, 

nas condições constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 9 de agosto de 2016, ficando o projeto de arquitetura e de obras de urbanização a 

apresentar sujeitos ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.673 

DPGU R553/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para construção de empreendimento de 

turismo rural (eco resort), na Fontinha, em Ferrel - Rosa Maria Conceição Costa Oliveira: ---  
Deliberação n.º 1243/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

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

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

apresentado em nome de Rosa Maria Conceição Costa Oliveira, em 15 de junho de 2016, sobre a 

viabilidade para construção de empreendimento de turismo rural, a implantar no prédio rustico 

denominado “Fontinha”, em Ferrel, pelos motivos constantes nos pareceres da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 2 de agosto de 2016.» (Doc.674 DPGU 

R554/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de obras e ampliação de 
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moradia unifamiliar, sita na Rua do Cruzeiro, n.º 13, no Lugar da Estrada - António Baptista 

Marques: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1244/2016: Deliberado aprovar a proposta de indeferimento, apresentada 

verbalmente pelo senhor Presidente da Câmara, relativa a um pedido de informação prévia sobre 

a viabilidade para legalização de obras e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua do 

Cruzeiro, n.º 13, no Lugar da Estrada, apresentado pelo senhor António Baptista Marques. (DPGU 

R572/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia, na Rua Frei 

João da Santíssima Trindade, em Geraldes - Ludgero Gomes - Construções, L.da: ----------------  
Deliberação n.º 1245/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto 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 Ludgero Gomes - Construções, Lda., no dia 14 de julho de 2016, sobre a viabilidade 

para construção de uma moradia unifamiliar, a implantar no prédio sito na Rua Frei João da 

Santíssima Trindade, no lugar de Geraldes, freguesia de Atouguia da Baleia, nas condições 

constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 9 de 

agosto de 2016, ficando o projeto de arquitetura e de obras de urbanização a apresentar sujeitos 

ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» O senhor Vereador André 

Cardoso não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.675 

DPGU R659/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Declaração de cedências de terreno para domínio público municipal - Acácio José Santos 

Vagos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1246/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aceitar a cedência da área de 323,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 9084, da freguesia de Atouguia da Baleia 

e inscrito na Matriz Cadastral Rústica da respetiva freguesia, sob o artigo 84 secção AQ (parte), 

para ser integrada no domínio público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» O senhor 

Vereador André Cardoso não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.676 DPGU 384/09) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Pedido de licenciamento para legalização de uso de jardim infantil e alteração de uso de 

ATL para creche, sitos na Rua do Jardim, em Ferrel - Associação para o Jardim Infantil de 

Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1247/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da exposição apresentada 

pela requerente, com vista à desistência do pedido de licenciamento para legalização do uso de 

jardim infantil e alteração de uso de ATL para creche, do prédio sito na Rua do Jardim, lugar e 

freguesia de Ferrel, tendo em conta o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 29 de julho de 2016. (DPGU 113/13) ------------------------------------------------  

 

21) Pedido de licenciamento para alteração de construção existente para garagem e arrumos, 

sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Ferrel - João Miguel Soares Jorge: -------------------  
Deliberação n.º 1248/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 
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do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

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

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

para alteração de construção existente para garagem e arrumos, sita na Rua Nossa Senhora de 

Fátima, no lugar e freguesia de Ferrel, apresentado em nome de João Miguel Soares Jorge, no 

dia 11 de fevereiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 9 de agosto de 2016. Os projetos de especialidades devem ser 

apresentados no prazo de seis meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º do RJUE.» (Doc.677 

DPGU 22/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

22) Pedido de licenciamento para alteração de edifício, sito na Avenida da Praia, em Peniche - 

Águias do Surf - Empreendimentos Turísticos de Peniche, L.da: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1249/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

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

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

para alteração de edifício (Hotel Sol In Peniche), para o prédio sito na Estrada do Baleal, em 

Peniche, apresentado em nome de Águias do Surf - Empreendimentos Turísticos De Peniche, Lda., 

no dia 3 de março de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 5 de agosto de 2016. Os projetos de especialidades devem ser 

apresentados no prazo de seis meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º do RJUE.» (Doc.678 

DPGU 36/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 

110/15, referente ao processo n.º 68/15 - Marlene Elisabeth Fonvieille: -----------------------------  
Deliberação n.º 1250/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

«Aprovar e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 

do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), 

relativo ao pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença 

n.º 110/15 – Proc. n.º 68/15, sita na Avenida da Praia/Rua da Água Doce, no lugar de casais do 

Baleal, freguesia de Ferrel, apresentado em nome de Marlene Elisabeth Fonvieille, no dia 11 de 

abril de 2016, nas condições dos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datados de 22 de julho e 3 de agosto de 2016.» (Doc.679 DPGU 60/16) ------------------  

 

24) Pedido de licenciamento para legalização de demolição do existente e construção de 

habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa e Rua Acácio Grandela, n.º 5, na Ilha 

do Baleal - Madalena Conceição Grandela Nunes Franco: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1251/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto 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 
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555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para demolição do existente e construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua 

Acácio Grandela, n.º 5, em Ilha do Baleal, apresentado em nome de Madalena Conceição 

Grandela Nunes Franco, no dia 16 de junho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 28 de julho de 2016.» (Doc.680 DPGU 

95/16) 

 

25) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em edifício de habitação, sito na 

Rua Vasco da Gama e Rua António Cervantes, em Peniche - Zita Alexandra Correia Simão 

Santos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1252/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º 

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

Presidente da Câmara, datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se 

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

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

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

para legalização de alterações em edifício de habitação, para o prédio sito na Rua Vasco da 

Gama/Rua António Cervantes, em Peniche, apresentado em nome de Zita Alexandra Correia 

Simão Santos, no dia 6 de julho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 3 de agosto de 2016. Os projetos de especialidades devem 

ser apresentados no prazo de seis meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º do RJUE.» 

(Doc.681 DPGU 112/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ocupação do espaço público e publicidade: 
 

26) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida por Ricardo Jorge Nobre Couto, 

L.da – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1253/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de agosto 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 Ricardo Jorge Nobre Couto, por requerimento, datado de 

15 de junho de 2016, para colocação de uma placa direcional “Lavandaria), na Avenida 

Monsenhor Bastos, nesta cidade, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 26 de julho de 2016, e o parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística datado de 12 de julho de 2016, proponho que se manifeste a 

intensão de indeferimento, considerando o disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 37.º do 

Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, e que 

se proceda à audiência prévia dos interessados, nos termos do artigo 121.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 Proponho, ainda, que sejam notificados os proprietários das restantes placas que não se 

encontrem licenciadas.» O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor arquiteto Ribeiro 

Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que se identificassem locais 

onde possam existir conjuntos de placas informativas tipificadas e proceder a uma alteração ao 

regulamento. (Doc.682 NIPG 9612/16 ----------------------------------------------------------------------  

 

27) Instalação de um painel publicitário, no entroncamento da Rua de Nossa Senhora da Boa 

Viagem com a Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, requerida 

por Barque Publicidade, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------  
Deliberação n.º 1254/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência do requerimento de Barque Publicidade, Ld.ª, de 09-06-2015, em sede de 

audiência prévia por intenção de indeferimento proferida pela Câmara Municipal, em sua reunião 

do passado dia 25-05-2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio 

aos Órgãos Municipais, datada de 28 de julho de 2016, proponho que se proceda ao indeferimento 

definitivo do pedido da firma requerente.» (Doc.683 NIPG 7132/15) ----------------------------------  

 

28) Instalação de um painel publicitário, junto ao posto de abastecimento de combustíveis da 

Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche requerida por Barque 

Publicidade, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1255/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência do requerimento de Barque Publicidade, Ld.ª, de 09-06-2015, em sede de audiência 

prévia por intenção de indeferimento proferida pela Câmara Municipal, em sua reunião do passado 

dia 25-05-2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 28 de julho de 2016, proponho que se proceda ao indeferimento definitivo 

do pedido da firma requerente.» (Doc.684 NIPG 7131/15) -----------------------------------------------  

  

Regulamentos municipais: 
 

29) Regulamento municipal de atribuição de prémios de mérito de empreendedorismo a jovens 

– Pelouro da Juventude: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1256/2016: Deliberado apreciar a proposta de projeto do regulamento municipal 

de atribuição de prémios de mérito de empreendedorismo a jovens na próxima reunião de câmara. 

(NIPG 12141/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Protocolos: 
 

30) Protocolo para a realização de estágio curricular – Mestrado em Enfermagem, na área de 

especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária - Escola Superior de Enfermagem de 

Lisboa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1257/2016: Deliberado apreciar a proposta de protocolo para a realização de 

estágio curricular – Mestrado em Enfermagem, na área de especialização em Enfermagem de 

Saúde Comunitária na próxima reunião de câmara. (NIPG 11968/16) ---------------------------------  

 

31) Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e Saneamento – Pelouro 

Portugal 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1258/2016: Deliberado apreciar os documentos referentes à candidatura 

“Elaboração do Cadastro das Infraestruturas dos Sistemas de Água e Saneamento” na próxima 

reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Documentos previsionais: 
 

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

Grandes Opções do Plano, referentes a julho de 2016, e fundos disponíveis referentes a julho e 

agosto de 2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1259/2016: Deliberado apreciar os mapas de controlo orçamental da receita, 
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controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano, referentes a julho de 

2016, e fundos disponíveis referentes a julho e agosto de 2016 na próxima reunião de câmara. 

(NIPG 13101/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------  
Deliberação n.º 1260/2016: A proposta de alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano 

Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016, foi retirada 

da ordem do dia. (NIPG 13203/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

Educação: 
 

34) Autorização excecional de funcionamento das Escolas Básicas de Ribafria e de Reinaldes, 

para o ano letivo 2016/2017 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares de Lisboa e Vale 

do Tejo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1261/2016: Deliberado apreciar o documento referente à autorização excecional 

de funcionamento das Escolas Básicas de Ribafria e de Reinaldes, para o ano letivo 2016/2017 na 

próxima reunião de câmara. (NIPG 12927/16) -------------------------------------------------------------  

 

35) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados da 

educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1262/2016: Deliberado, 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, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, datada de 2 de agosto de 2016, para autorizar a transferência do valor 

de 8 881,02 euros, para o Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia, destinado a auxílios 

económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o 

ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2015/2016. (NIPG 

12574/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

36) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados da 

educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento 

de Escolas D. Luís de Ataíde: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1263/2016: Deliberado, 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, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente da câmara, datada de 2 de agosto de 2016, para autorizar a transferência do valor 

de 6 450,29 euros, para o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, destinado a auxílios 

económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o 

ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017. (NIPG 

12574/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

37) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do 

ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de Escolas de Peniche: -----------  
Deliberação n.º 1264/2016: Deliberado, 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, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, datada de 2 de agosto de 2016, para autorizar a transferência do valor 

de 5 528,90 euros, para o Agrupamento de Escolas de Peniche, destinado a auxílios económicos 

para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o primeiro ciclo 

do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017. (NIPG 12574/16) -----------------------------------  
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Eventos de iniciativa municipal: 
 

38) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 – Pelouro da 

Juventude: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1265/2016: Deliberado apreciar a proposta de abertura de procedimento para 

atribuição dos Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 na 

próxima reunião de câmara. (NIPG 13202/16) -------------------------------------------------------------  

 

Património municipal: 
 

39) Alienação de uma parcela de terreno, sita na Urbanização do Regato, em Ferrel – Rosa 

Maria Sousa Machado Oliveira:-----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1266/2016: Deliberado apreciar a proposta de alienação de uma parcela de 

terreno, sita na Urbanização do Regato, em Ferrel na próxima reunião de câmara. (NIPG 13104/16) 

 

Contratação de empréstimos: 
 

40) Contratação de empréstimo para financiamento da construção do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1267/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência da deliberação n.º 991/2016, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 27 

de junho de 2016, e considerando a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, 

datada de 10 de agosto de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

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

delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de contratar o empréstimo 

junto do Banco Português de Investimento - BPI, nas condições por este apresentadas, por ser a 

proposta com o preço mais baixo (spread).» (Doc.685 NIPG 13135/16) ------------------------------  

 

41) Contratação de empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas para um 

loteamento municipal em Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: -----------------------------  
Deliberação n.º 1268/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência da deliberação n.º 992/2016, da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 27 

de junho de 2016, e considerando a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, 

datada de 10 de agosto de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

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

delibere proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do 

Código do Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de contratar o empréstimo 

junto do Banco Português de Investimento - BPI, nas condições por este apresentadas, por ser a 

proposta com o preço mais baixo (spread).» (Doc.686 NIPG 13134/16) ------------------------------  

 

Relacionamento Institucional: 
 

42) Meios logísticos e custos, para a realização da II Prova de Águas Abertas “Peniche a Nadar 
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2016”, nos termos da deliberação n.º 1138/2016 de 25 de julho de 2016 - Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1269/2016: Deliberado apreciar o documento referente aos meios logísticos e 

custos, para a realização da II Prova de Águas Abertas “Peniche a Nadar 2016” na próxima reunião 

de câmara. (NIPG 13102/16) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

43) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Assunção, 

e de arraial ao ar livre, na vila de Atouguia da Baleia, requerido pela Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1270/2016: Deliberado apreciar a proposta de licenciamento de festa religiosa 

com procissão, em honra de Nossa Senhora da Assunção, e de arraial ao ar livre, na vila de 

Atouguia da Baleia, requerido pela Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 

Atouguia da Baleia, com isenção de taxas na próxima reunião de câmara. (NIPG 12363/16) ------  

 

44) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de São Sebastião, e de arraial ao 

ar livre, no Lugar da Estrada, requerido pelo Sporting Clube da Estrada, com isenção de taxas 

– Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1271/2016: Deliberado apreciar a proposta de Licenciamento de festa religiosa 

com procissão, em honra de São Sebastião, e de arraial ao ar livre, no Lugar da Estrada, requerido 

pelo Sporting Clube da Estrada, com isenção de taxas na próxima reunião de câmara. (NIPG 

12012/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

45) Parecer sobre a passagem do VII Encontro dos Ferrugentos do Vau, pelo concelho de 

Peniche, requerido pelo Município de Óbidos – Pelouro Atividades Económicas: -----------------  
Deliberação n.º 1272/2016: Deliberado apreciar o parecer sobre a passagem do VII Encontro dos 

Ferrugentos do Vau, pelo concelho de Peniche, requerido pelo Município de Óbidos na próxima 

reunião de câmara. (NIPG 12229/16) ------------------------------------------------------------------------  

 

46) Parecer sobre a passagem do 6.º Passeio de Motos Antigas do Vimeiro, pelo concelho de 

Peniche, requerido pelo Município da Lourinhã – Pelouro Atividades Económicas: -------------  
Deliberação n.º 1273/2016: Deliberado apreciar o parecer sobre a passagem do 6.º Passeio de 

Motos Antigas do Vimeiro, pelo concelho de Peniche, requerido pelo Município da Lourinhã na 

próxima reunião de câmara. (NIPG 12035/16) -------------------------------------------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

47) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1274/2016: Deliberado apreciar a proposta de apoio financeiro ao Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia para despesas de expediente e limpeza, na próxima reunião de 

câmara. (NIPG 12577/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

48) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de 

Escolas de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1275/2016: Deliberado apreciar a proposta de apoio financeiro ao Agrupamento 

de Escolas de Peniche para despesas de expediente e limpeza, na próxima reunião de câmara. 
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(NIPG 12577/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

49) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de 

Escolas D. Luís de Ataíde: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1276/2016: Deliberado apreciar a proposta de apoio financeiro ao Agrupamento 

de Escolas D. Luís de Ataíde para despesas de expediente e limpeza, na próxima reunião de 

câmara. (NIPG 12577/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

50) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Simões da Silva Russo:-----------------  
Deliberação n.º 1277/2016: Deliberado apreciar a proposta para comparticipação para transporte 

escolar de Ana Rita Simões da Silva Russo na próxima reunião de câmara. (NIPG 12978/16) ----   

 

51) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de competição – 

Clube Naval de Peniche Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de 

natação de competição – Clube Naval de Peniche: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1278/2016: Deliberado apreciar a proposta para atribuição de subsídio ao Clube 

Naval de Peniche para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de competição, 

na próxima reunião de câmara. (NIPG 11474/16)----------------------------------------------------------  

 

52) Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, 

pela utilização das suas instalações para lecionar Atividades de Enriquecimento Curricular, no 

ano letivo 2015/2016 – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1279/2016: Deliberado apreciar a proposta para atribuição de apoio financeiro à 

Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902, pela utilização das suas instalações para 

lecionar Atividades de Enriquecimento Curricular, no ano letivo 2015/2016, na próxima reunião 

de câmara. (NIPG 11474/16) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

53) Atribuição de apoio ao Sporting Clube da Estrada, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da Festa Anual em 

Honra de São Sebastião - Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1280/2016: Deliberado apreciar a proposta para atribuição de apoio ao Sporting 

Clube da Estrada, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para a realização da Festa Anual em Honra de São Sebastião, na próxima reunião de 

câmara. (NIPG 12210/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

54) Atribuição de apoio ao Núcleo de Árbitros de futebol Brandoa-Amadora para realização do 

2.º estágio para árbitros de futebol “Carlos Sales” – Pelouro das Atividades Económicas: ------  
Deliberação n.º 1281/2016: Deliberado apreciar a proposta para atribuição de apoio ao Núcleo de 

Árbitros de futebol Brandoa-Amadora para realização do 2.º estágio para árbitros de futebol 

“Carlos Sales”, na próxima reunião de câmara. (NIPG 12600/16) --------------------------------------  

 

55) Atribuição de apoio à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, CRL, para a realização das Jornadas de manutenção 2016 – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1282/2016: Deliberado apreciar a proposta para atribuição de apoio à 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, para a 

realização das Jornadas de manutenção 2016, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13160/16) --  

 

Abrigos dos pescadores da Berlenga: 
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56) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016: -------------  
Deliberação n.º 1283/2016: Deliberado apreciar os documentos referentes à atribuição dos 

abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2016, para a próxima reunião de câmara. 

(NIPG 13098/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

57) Desocupação de três abrigos dos pescadores, sitos na ilha da Berlenga: -----------------------  
Deliberação n.º 1284/2016: Deliberado apreciar a proposta para desocupação de três abrigos dos 

pescadores, sitos na ilha da Berlenga, na próxima reunião de câmara. (NIPG 12636/16) -----------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1285/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 22 de 

agosto de 2016, com início às catorze horas e trinta minutos, e dispensar a convocação escrita. ---  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1286/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove horas e quarenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

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

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

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Ana Nunes, 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 29 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. ------------------------------------  

 

 

 


