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ATA N.º 44/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016 

 

Aos vinte e nove 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, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, 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) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal;------------- 

 ------------------- 2) Execução de rampa de acesso para pessoas com mobilidade condicionada, no 

edifício FOR-MAR, sito na Rua da Escola de Pesca, em Peniche; --------------------------------------  

 ------------------- 3) Aquisição de serviços para elaboração de diversas avaliações imobiliárias no 

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

 ------------------- 4) Retificação do alvará de loteamento e de obras de urbanização nº 10/98, sito 

na Papôa, em Peniche - Penichelar - Compra e Venda de Imóveis, L.da;--------------------------- ---  

 ------------------- 5) Alteração ao lote nº 7 referente ao alvará de loteamento e de obras de 

urbanização nº 1/2002, sito na Rua Jardim Infantil, Lote 7 (Arneiro), em Ferrel - Vítor António 

Soares dos Santos;------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para loteamento urbano, sito na Rua Principal, nos 

Casais do Júlio - Parkimo – Construções L.da; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar de dois pisos, “Terra do Mato à Forninha”, na Estrada Marginal Sul, em Peniche - 

Peniche Praia - Turismo e Construção, L.da; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 88.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE) - José Rui Cordeiro 

Pinto, Mulher & Filhos, L.da; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de unidade hoteleira de 

3 estrelas, para o prédio sito na Estrada Marginal Sul, em Peniche - Servipeniche – 

Empreendimentos Turísticos, L.da; ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 11) Pedido de licenciamento para legalização, alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar, sita na Rua da Fonte, n.º 2, no Paço - Nuno Miguel Caetano Félix; ----------------------  

 ------------------- 12) Pedido de licenciamento para legalização de esplanada fechada, com parte 

descoberta e guarda-ventos, para o prédio sito na Rua Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da 

Baleia - Manuel Veríssimo Ferreira; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Pedido de licenciamento para legalização de esplanada fechada, para o prédio 

sito no Baleal Sol Village – Lote 2-R/C sul, no Baleal - Alberto António Ferreira Cruz; -----------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia 
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unifamiliar, para o prédio sito na Travessa 5 de Outubro, n.º 16, em Ferrel - Avelino Conceição 

Nunes;--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia 

unifamiliar (c/ampliação), sita na Rua da Saudade, n.º 5, em Atouguia da Baleia - Francisco 

Manuel Pinto Amâncio; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Pedido de licenciamento para alteração de garagem, sita na Rua Alexandre 

Herculano, n.º 12, em Peniche - Auto-Central de Peniche, L.da; -----------------------------------------  

 ------------------- 17) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, confinante 

com a via pública, para o prédio sito na Avenida do Mar, n.º 109, em Casais do Baleal - Patrícia 

Santos Carreira; -------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Lapadusso, 

em Peniche – Construções Penichense, L.da; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) POC ACE – Programa da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel;----------- 

 ------------------- 20) Nomeação de representante para a Comissão Consultiva da Revisão do Plano 

Diretor Municipal;------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

junto ao Mercado Municipal de Peniche - KJBMF, L.da; -------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação promocional, 

junto às escadarias de acesso à Capitania do Porto de Peniche e no estacionamento do Baleal - 

Hipnose – Produções Artísticas, L.da; ------------------------------------------------------------------------  

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

no Largo da Ribeira, em Peniche – TEC-ATLÂNTICA, S.A.; ------------------------------------------  

 ------------------- 24) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas – Acústica Médica - Hidden 

Hearing, L.da;------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 27) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular 

no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Peniche; -------------------------  

 ------------------- 28) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular 

no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; -----------  

 ------------------- 29) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular 

no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; -----------------  

 ------------------- 30) Autoridade Urbana do PEDU – delegação de competências – Pelouro 

Portugal 2020;---------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Acordo para a criação da Rede Nacional de Reservas da Biosfera;------------- 

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua Pedro 

Cervantes Figueira, Bairro Fernão Magalhães, em Peniche, e definição do valor da renda – Maria 

Alzira Carreira Balau dos Santos; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua dos Covos, 

em Peniche, e definição do valor da renda – João Silvério de Jesus Marques Ferrão Baptista; -----  

 ------------------- 34) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor 

do Calvário, em Peniche, e definição do valor da renda – Maria Cidália Lopes Prazeres; -----------  

 ------------------- 35) Atribuição de fogo, sito na Rua Luís de Camões, Bairro Vale Verde, em 
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Peniche, e definição do valor da renda – Josete Rosa Jacinto Chuvas; ---------------------------------  

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

 ------------------- 36) Candidatura para obtenção de apoio financeiro para o desenvolvimento das 

Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 37) Utilização dos circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino 

básico, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; -------------------------------------------------  

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

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

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

ao mês de julho de 2016 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida 

de Emprego Apoiado em Mercado Aberto – Pelouro das Finanças;-------------- ----------------------  

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

 ------------------- 40) Orçamento Participativo; -------------------------------------------------------------  

 ------------------- 41) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, 

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

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

 ------------------- 42) Licenciamento de evento denominado Peniche Skate Series 2016 Miniramp 

Sessions, requerido pelo Península de Peniche Surf Clube, com isenção de taxas – Pelouro das 

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

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

 ------------------- 43) Apoios a atribuir no âmbito da primeira fase de candidaturas ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades 

Regulares e Apoio Logístico – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------------  

 ------------------- 44) Apoio para a deslocação da comitiva de Peniche ao Torneio Nacional de 

Futebol de Rua 2016 – Pelouro da Juventude; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 45) Atribuição de apoio à Associação de Motociclismo de Peniche, no âmbito de 

uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da 18.ª 

Concentração Nacional Motard - Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------  

 ------------------- 46) Atribuição de apoio à Explore Portugal – Operador Turístico, L.da, para a 

realização do programa das Assembleias Gerais da Associação Autocaravanista de Portugal – 

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

 ------------------- 47) Comparticipação para transporte escolar – Constança Henriques Bento; -----  

 ------------------- 48) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Canhoto Correia;-------- 

 ------------------- 49) Comparticipação para transporte escolar – Inês Silvério Fernandes;----------- 

 ------------------- 50) Comparticipação para transporte escolar – Marco António Laborinho Dias; -  

 ------------------- 51) Comparticipação para transporte escolar – Carla Patrícia Leal Figueiredo 

Nunes;---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 52) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Fernandes Pinto;--------- 

 ------------------- 53) Comparticipação para transporte escolar – Inês Canas Rodrigues;-------------- 

 ------------------- 54) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Fonseca Costa;------------- 

 ----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 55) Ressarcimento por danos – Miguel Francisco Cruz Romano Guedes. --------- 

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

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

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

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

de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 
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respetivamente, durante toda a reunião, o senhor José Ribeiro Gonçalves Chefe da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição do público e apreciação e 

votação dos pontos um a dezassete da ordem do dia e Etelvina Alves, Técnica Superior de 

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

pontos um a dezassete da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 42/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

16 de agosto, 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: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu um conjunto de informações para enquadrar a intervenção, 

do senhor Bruno Bairros, sobre o POC, designadamente que, em 16 de agosto foram rececionados 

os primeiros elementos sobre a questão do POC. Disse estar prevista uma reunião de trabalho, 

entre a Câmara Municipal e a equipa que coordena este tema, e no dia 4 de outubro uma reunião 

com a Comissão Consultiva de Elaboração do POC. Informou do e-mail que recebeu, dando conta 

da pretensão que havia, em reunir com os concessionários. ----------------------------------------------  

- Bruno Bairros colocou um conjunto de questões relativas ao POC e condições nele previstas, 

designadamente sobre a praia onde tem a sua concessão. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

realçou a questão da oferta para um turismo de qualidade e disse que iriam estar atentos à discussão 

deste documento e sugerir alguma estratégia para fazer face às questões que são colocadas. O 

senhor Vereador Ângelo Marques reiterou o que foi dito pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, 

designadamente na defesa dos interesses dos concessionários. O senhor Vereador Filipe Sales 

disse que a Câmara Municipal deverá defender a reclassificação, com argumentos bem 

estruturados. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que todo o processo vai no sentido da 

valorização do que existe. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Carlos Mota questionou relativamente ao ponto de situação da esplanada existente na Rua da 

Alegria, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal não 

aprovou a esplanada em questão e solicitou aos serviços que fosse efetuada uma informação com 

o ponto de situação, para ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal e poder comunicar-

se ao senhor Carlos Mota. O senhor Vereador Filipe Sales disse julgar que a deliberação que a 

Câmara Municipal tinha a tomar, já havia sido tomada e que não podiam deixar continuar que 

alguns prevaricadores passassem impunes. -----------------------------------------------------------------   

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

- Convidou todos os membros da Câmara Municipal, no âmbito do 35.º Aniversário do Parque 

Natural das Berlengas, para participarem na cerimónia da assinatura do Acordo de Cooperação da 

Rede Nacional de Reservas da Biosfera. --------------------------------------------------------------------     

- Recordou a reunião em que participou, com a senhora Secretária de Estado do Turismo. ---------  

- No dia 23 de agosto, esteve presente numa apresentação sobre a embarcação Sagres, a convite 

da Associação Vigia, da Praia da Areia Branca. ------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de agosto, esteve presente na iniciativa designada por Peniche a Nadar, agradecendo 

ao concessionário da Praia da Gamboa, aos Bombeiros Voluntários de Peniche, à Cercipeniche e 

ao Centro de Canoagem do Oeste, pela colaboração prestada. -------------------------------------------  

- No dia 29 de agosto, este presente na reunião de trabalho sobre as questões do planeamento, para 

concretização de um conjunto de propostas de deliberação. ----------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 22 a 29 de agosto do 

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

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

- Na reunião extraordinária de Câmara Municipal de 22 de agosto;  

- Na reunião com a Direção do Agrupamento de Escolas de Peniche e com a equipa técnica 

municipal sobre a instalação de parque infantil na escola sede deste Agrupamento; 

- Na visita às obras municipais das Escolas antigas de Ferrel; Escola do Filtro (novos pisos das 

salas de aula, pinturas e espaços de recreio) e Escola da Prageira (construção de Polidesportivo); 

- Na Entrega de prémios do Torneio de Futebol de Praia, em Casais de Júlio;  

- Na visita às obras de manutenção das Piscinas Municipais (pisos, divisórias dos vestiários, 

areias e aquisição do gerador do dióxido de cloro para prevenção da Legionella). Um 

investimento municipal a pensar na saúde dos utentes da piscina e na sustentabilidade deste 

equipamento desportivo; 

- Na reunião de verificação das listas de concorrentes das Atividades de Enriquecimento 

Curricular referentes ao ano letivo 2016/2017. Nesta reunião estiveram presentes, além da equipa 

da Câmara Municipal de Peniche responsável pelo recrutamento, os vários diretores dos 

Agrupamentos Escolares do Concelho de Peniche;  

- Na visita à Quinta Pedagógica dos Olivais com as crianças e jovens rendilheiras que 

participaram nos Ateliês de Verão da Renda de Bilros.  

- Nos concertos finais do Festival “Música de Cá”. Este festival contou com grande adesão por 

parte das camadas mais jovens e pretendeu contribuir para a divulgação de projetos de Peniche 

selecionados previamente por um júri da especialidade; 

- Na Festa de Verão em Honra de S. Sebastião, no Lugar da Estrada; 

- Na Entrega de prémios da Prova de Águas Abertas “Peniche a Nadar”, uma competição 

integrada na Associação de Natação do Distrito de Leiria e promovida pela Câmara Municipal 

de Peniche. Esta prova foi disputada na Praia da Gamboa e contou com mais de 120 

participantes; 

- No Festival de Folclore dinamizado pelo Rancho Folclórico D. Pedro I de Serra D’El Rei.»----  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se às felicitações efetuadas ao Rancho Folclórico D. Pedro I de Serra d’El-Rei, dando 

conta da sua presença no Festival de Folclore. -------------------------------------------------------------  

- Salientou o Festival Música de Cá, agradecendo aos músicos e às pessoas envolvidas na logística 
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do festival. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se aos votos de felicitação, já formulados. ----------------------------------------------------  

- Referiu a forma como correu a reunião com a senhora Secretária de Estado do Turismo. O senhor 

Presidente da Câmara manifestou interesse em concretizar-se uma reunião com a ENATUR, 

Presidente do Turismo e Direção Geral. ---------------------------------------------------------------------  

- Enalteceu a prontidão do proprietário de um terreno existente na bifurcação do cemitério com o 

Bairro dos Funcionários, em Peniche, a efetuar a limpeza do mesmo, uma vez que na reunião 

anterior tinha colocado uma questão relativamente à necessidade de limpeza em alguns terrenos 

do concelho. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que tinham sido efetuadas diligências 

no sentido da concretização da limpeza, mesmo antes da intervenção do senhor Vereador Jorge 

Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou informação acerca do ponto de situação, relativamente à licença do estabelecimento 

comercial, sito nos Casais do Baleal, propriedade da senhora Marlene Elisabeth Fonvieille. Referiu 

a falta de respeito existente para com a Câmara Municipal, uma vez que, existem casos em que 

não é cumprida a decisão tomada. O senhor Presidente da Câmara solicitou que a fiscalização 

técnica se deslocasse ao local, no sentido de ser dado cumprimento à orientação, já por si proferida, 

na anterior reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou qual o ponto de situação, relativamente ao Skate Park. O senhor Presidente da 

Câmara disse que foi iniciado o trabalho no sentido de concretizar a intervenção, numa relação 

estreita com o PPSC, como interlocutor do Município- ---------------------------------------------------  

- Questionou qual a estratégia de funcionamento, relativamente ao comboio turístico, na medida 

em que só está a funcionar alguns dias, sem que haja informação aos utilizadores dos horários e 

dias de funcionamento. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o comboio turístico 

teve uma avaria, no período de 10 a 25 de agosto, mas que seria dada uma informação objetiva 

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

- Deu conta da existência de uma construção clandestina, na zona final das dunas da Praia Norte 

que foi desmantelada por denúncia da Autoridade Marítima. O senhor Presidente da Câmara 

disse não ter tido conhecimento da situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter tido 

conhecimento da situação e de ter sido estabelecido um prazo para ser retirado tudo o que existia.   

- Informou ter visto na Papôa pequenas construções de pedras, equilibradas umas sobra as outras 

e que proporcionavam um efeito espetacular, designadas como Mariolas. O senhor Presidente da 

Câmara disse gostar de ver aquela sobreposição de pedras. O senhor Vereador Filipe Sales 

discordou com o senhor Presidente da Câmara e senhor Vereador Jorge Gonçalves, dizendo que 

as Mariolas ofuscavam a beleza natural do local. ----------------------------------------------------------  

- Solicitou, novamente, informação relativa à questão da Casa Mortuária, uma vez que já o havia 

feito em julho. O senhor Vice-Presidente da Câmara recordou que a partir do dia 20 de junho do 

corrente ano, havia sido dada informação relativamente ao ano de 2015/2016. Disse já ter 

solicitado mais informação sobre o assunto, para remeter aos senhores Vereadores. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que compilasse o histórico 

do assunto, que seria o ponto de partida para o abordarem, numa reunião formal, a realizar com a 

paróquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse não perceber o motivo pelo qual não será efetuada uma ata relativa à reunião sobre as 

questões do planeamento. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Propôs a criação de uma Comissão Local de Acompanhamento à revisão do PDM. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou que fosse efetuado um levantamento do modelo que existiu 

aquando da elaboração do PDM, para adaptação à realidade atual e para se poder propor a 

constituição de uma Comissão Local de Acompanhamento à revisão do PDM, que possa integrar 
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os membros de cada força política, juntas de freguesia, etc. ---------------------------------------------  

- Questionou qual a estratégia relativamente à instalação dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, no futuro. O senhor Presidente da Câmara disse que, a questão da evolução daquilo 

que é a estrutura dos serviços, sabendo que existe uma clara intenção, por parte do Município, de 

preservação da autonomia, deveria ser visto em sede de conselho de Administração. ---------------    

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações anteriormente apresentadas. ------------------------------------------------  

- Questionou se foi uma estratégia municipal, no que ao turismo diz respeito, ter o comboio 

turístico praticamente parado. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ter informação que tem havido uma onda de assaltos no Mercado Municipal e zona 

envolvente, manifestando a sua preocupação pela situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse não ter qualquer indicação sobre o assunto, mas que iria verificar a veracidade das 

informações reportadas ao senhor Vereador Ângelo Marques. ------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos de felicitação anteriormente formulados. --------------------------------------  

- Deu conta de ter estado presente na reunião com a senhora Secretária de Estado do Turismo, 

dizendo ter alguma expetativa no programa deste Governo, para a área de valorização do 

património histórico. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu, igualmente, a importância da reunião sobre as questões do planeamento, e lamentou o 

facto de não ter sido elaborada uma ata pública desta reunião de trabalho, que salvaguarde, no 

futuro, as posições tomadas, por cada força partidária, relativamente às questões em causa. O 

senhor Presidente da Câmara esclareceu que a reunião foi entendida como reunião de trabalho, 

na medida em que serviu para que, em sede formal de reunião de câmara, pudessem estar 

preparados para as posições que viessem a assumir, não tendo havido qualquer sobrevalorização 

dos contributos apresentados. Disse ter solicitado aos serviços da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística uma súmula da reunião. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que as reuniões 

de trabalho não são incompatíveis com a existência de atas. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

esclareceu que, tratando-se de uma reunião de trabalho sem ordem de trabalhos, não havia qualquer 

obrigação de se elaborar ata. Disse que, no entanto, sendo uma reunião marcante para este mandato 

e para que cada um se sentisse mais tranquilo, fazia todo o sentido que, na continuidade deste tipo 

de reuniões se fizessem atas. O senhor Vereador Filipe Sales disse que provavelmente os senhores 

Vereadores do Partido Socialista não tiveram uma intervenção de cariz mais político, pelo facto 

de não ser uma reunião secretariada. O senhor Presidente da Câmara assumiu o compromisso de 

que, no futuro, mesmo em reuniões de trabalho, ser elaborada uma ata e que seria apresentado um 

resumo do que havia sido dito na reunião de trabalho sobre as questões de planeamento. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que, como se tratava de um resumo elaborado por técnicos, as 

questões políticas teriam que ser propostas.-----------------------------------------------------------------   

- Fez uma consideração genérica, que se prendia com as conquistas de abril, dizendo que uma 

dessas conquistas, para além dos movimentos associativos, era também a organização partidária. 

Disse ser natural que as organizações partidárias tivessem as suas estratégias e formas de 

comunicar com os seus diversos membros, lamentando que ainda existam pessoas que não 

consigam entender que haja uma estreita comunicação e articulação entre todos os membros dessas 

organizações. O senhor Presidente da Câmara disse que voltaria a ter a mesma atitude, e que 

teria muito gosto em falar particularmente sobre o assunto com o senhor Vereador Filipe Sales. --   

- Disse ter tido conhecimento que a taxa de ocupação do espaço para alojar autocaravanas tem 

estado muito abaixo do seu máximo. Estando criadas, atualmente, condições para os 

autocaravanistas aparcarem, apelou à realização de uma reunião de trabalho com as forças de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 29.08.2016 * Livro 107 * Fl.636 

segurança, no sentido da persuasão de fazer cumprir o regulamento, uma vez que o argumento 

utilizado para não se pressionar em fazer cumprir esse regulamento, era a ausência de alternativas. 

O senhor Presidente da Câmara disse fazer sentido uma reunião de avaliação daquilo que foi a 

execução e o cumprimento e para programação de colocação dos pilaretes de madeira tratada, para 

dissuasão de parqueamento nas zonas mais sensíveis. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu 

conta que seria efetuada uma reunião de avaliação após o términus da época balnear. Deu nota de 

que, no Parque de Campismo Municipal, se verificou um aumento significativo do número de 

autocaravanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou ponto de situação relativamente às instalações sanitárias a serem criadas no parque 

urbano da cidade. O senhor Presidente da Câmara disse que iria haver uma intervenção 

significativa na área de serviço e que seria incluída a questão dos WC, nessa intervenção. Solicitou 

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

verificasse o ponto de situação, em termos de apreciação, do projeto apresentado pelo 

concessionário, como está contemplado a inclusão dos WC, na intervenção e qual a planificação 

da obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, tem sido visível a inoperacionalidade da eclusa. O senhor Presidente da Câmara 

disse acompanhar o seu funcionamento e que, sempre que verifica, de forma continuada, a falta de 

água, comunica ao Comandante operacional Municipal, que é quem tem a relação com a 

Docapesca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o recinto da feira franca da Festa em Honra de N.ª Sr.ª da Boa Viagem, colocou em 

evidência as debilidades que o espaço do Campo da República possui ao nível da mobilidade, 

alertando para a importância de se fazer algo, mesmo que se trate de uma intervenção minimalista. 

O senhor Presidente da Câmara manifestou a sua preocupação por todo o estado de degradação 

que o local apresenta. Solicitou que fosse efetuada uma informação sobre o estado em que se 

encontram as diversas componentes daquilo que foi a intervenção no Campo da República e 

verificar como se pode concretizar o que já foi aprovado, em questões de acessibilidade. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara esclareceu que, a dimensão que a festa em Honra de N.ª Sr.ª da Boa 

Viagem assumiu, pode ter deixado marcas profundas na drenagem da obra efetuada. ---------------  

- Relativamente ao jardim público da cidade, questionou para quando a efetivação do Plano de 

Arborização e referiu a questão do parque infantil. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu 

conta de que estava a ser efetuado, pela arquiteta paisagista, um trabalho por fases relativo a todo 

o jardim público. Informou da adjudicação que foi efetuada, para a aquisição e instalação do 

equipamento, para o parque infantil. -------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao processo n.º 107/2016, em nome do senhor Nuno 

Costa, sobre o rebanho de cabras, no lugar de Bufarda. O senhor arquiteto Ribeiro Gonçalves, 

chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, deu conta de que já foi enviado o 

parecer para a CCDR. O senhor Presidente da Câmara solicitou indicação de quando havia sido 

enviado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para a importância de se encontrar uma forma de amenizar o impacto que tem no espaço 

público, a propriedade privada devoluta, existente na Rua Tenente Valadim, em Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara concordou com o facto de se ter que encontrar soluções para valorização 

do espaço público. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou o que foi feito relativamente à questão das placas identificativas tipificadas, uma vez 

que ficou de se notificar os proprietários das placas não licenciadas e dos serviços verificarem 

locais onde estas poderiam ser colocadas. O Sr. Presidente da Câmara informou que não foi feito 

nada, nesse sentido, mas que seria necessário fazer-se o levantamento para verificar quais as 

soluções necessárias e como é que, contratualmente, poderá vir a funcionar. -------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao protocolo a celebrar com o Grupo Desportivo 

Atouguiense. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que a proposta de protocolo iria ser 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 29.08.2016 * Livro 107 * Fl.637 

presente a reunião de câmara, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

 

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) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: -------------------------------  
Deliberação n.º 1317/2016: A proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal, 

foi apreciada pela Câmara Municipal, apreciação a considerar na proposta de localização a ser 

presente a uma próxima reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------  

 

2) Execução de rampa de acesso para pessoas com mobilidade condicionada, no edifício FOR-

MAR, sito na Rua da Escola de Pesca, em Peniche: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1318/2016: Deliberado aprovar a proposta elaborada pela Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, para execução de uma rampa de acesso ao edifício FOR-MAR, 

para pessoas com mobilidade condicionada. (Doc.708) ---------------------------------------------------    

 

3) Aquisição de serviços para elaboração de diversas avaliações imobiliárias no concelho de 

Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1319/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«a) Aprove os pressupostos e os resultados das avaliações imobiliárias constantes dos relatórios 

apresentados, relativos aos imóveis 1 a 4 e 6 a 8, em anexo, com exceção do 7. 

b) Pondere reduzir o resultado da avaliação do imóvel n.º 5, ouvindo previamente o avaliador, 

considerando a observação do avaliador constante do relatório, que verificou que a área real do 

imóvel é bastante menor que a descrita na caderneta predial, mas que considerou a da caderneta 

predial, visto não ter sido possível aceder ao piso térreo. 

c) Mandate um seu representante para dirigir as negociações com os proprietários dos imóveis 

particulares (imóveis 2 a 6), com vista à aquisição dos mesmos para o domínio municipal. 

d) Considere o valor base de licitação de €28 000,00, para alienação, por hasta pública, do lote 

n.º 7 da urbanização do regato, caso não se concretize a pretensão formulada por Rosa Maria 

Sousa Machado Oliveira, nos termos da deliberação da Câmara Municipal n.º 1296/16, de 22 de 

agosto. 

Considere a não aplicação da penalidade prevista no artigo 12.º do caderno de encargos da 

aquisição de serviços, no valor de €84,00, pelo atraso de 3 dias na entrega da 2.ª fase, 

considerando esse atraso compensado pela antecedência de 3 dias que se verificou na entrega da 

1.ª fase.» (Doc.709 DPGU 53/16 – APROV.) --------------------------------------------------------------  

 

4) Retificação do alvará de loteamento e de obras de urbanização nº 10/98, sito na Papôa, em 

Peniche - Penichelar - Compra e Venda de Imóveis, L.da: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1320/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 retificação ao alvará de loteamento e de obras de urbanização nº 10/98, relativamente 
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ao número de fogos dos lotes nºs 23 e 24, de acordo com o parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datado de 2016/08/23.» (Doc.710 DPGU L4/97) ---------------------------------  

 

5) Alteração ao lote nº 7 referente ao alvará de loteamento e de obras de urbanização nº 1/2002, 

sito na Rua Jardim Infantil, Lote 7 (Arneiro), em Ferrel - Vítor António Soares dos Santos: ---  
Deliberação n.º 1321/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 alteração ao loteamento, relativamente ao lote no 7, para o prédio sito na Rua Jardim 

Infantil, no lugar e freguesia de Ferrel, condicionada à apresentação de nova planta síntese 

devidamente corrigida de acordo com o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

datado de 2016/08/11.» (Doc.711 DPGU L5/00) ----------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para loteamento urbano, sito na Rua Principal, nos Casais do Júlio 

- Parkimo – Construções L.da: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1322/2016: O pedido de licenciamento para loteamento urbano, sito na Rua 

Principal, nos Casais do Júlio, apresentado por Parkimo – Construções L.da, foi retirado da ordem 

do dia, devendo o processo ser presente na próxima reunião de câmara. (DPGU L3/02) ------------  

 

7) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para construção de moradia unifamiliar de 

dois pisos, “Terra do Mato à Forninha”, na  Estrada Marginal Sul, em Peniche - Peniche Praia 

- Turismo e Construção, L.da: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1323/2016: 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 25 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 Peniche Praia - Turismo e Construção, Lda., no dia 6 de julho de 2016, referente à 

viabilidade para construção de moradia unifamiliar de dois pisos, a implantar no prédio rustico, 

sito na “Terra do Mato à Forninha”, Estrada Marginal Sul, em Peniche, nas condições constantes 

no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 12 de agosto de 

2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos 

termos do RJUE.» (Doc.712 DPGU R623/16) -------------------------------------------------------------  

 

8) Pedido de nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE) - José Rui Cordeiro Pinto, Mulher 

& Filhos, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1324/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 nova licença, apresentado ao abrigo do disposto no artigo 88.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), no dia 16 de agosto 

de 2016, em nome de José Rui Cordeiro Pinto, Mulher & Filhos, Lda., para conclusão da obra 

relativa à construção de Edifício de Habitação, para o prédio sito em Outeiro da Aroeira e 

Capelão – Lote 22, em Consolação, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 19 de agosto de 2016.» (Doc.713 DPGU 30/07) ----------  

 

9) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de unidade hoteleira de 3 estrelas, para 
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o prédio sito na Estrada Marginal Sul, em Peniche - Servipeniche – Empreendimentos 

Turísticos, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1325/2016: 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 25 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 e ampliação de unidade hoteleira de 3 estrelas, para o prédio sito na Estrada 

Marginal Sul, em Peniche, apresentado em nome de ServiPeniche – Empreendimentos Turísticos, 

Lda., no dia 13 de maio de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 17 de agosto de 2016.» (Doc.714 DPGU 75/16) -------------------  

 

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

n.º 30, Bairro dos Pescadores, em Peniche - Angelino Neves de Sousa: -----------------------------  
Deliberação n.º 1326/2016: 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 25 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para ampliação de moradia unifamiliar, sita no Alto dos Moinhos, n.º 30, Bairro dos Pescadores, 

em Peniche, apresentado em nome de Angelino Neves de Sousa, no dia 16 de maio de 2016, nas 

condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 22 

de agosto de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, 

conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» (Doc.715 DPGU 80/16) ----  

 

11) Pedido de licenciamento para legalização, alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

sita na Rua da Fonte, n.º 2, no Paço - Nuno Miguel Caetano Félix: ---------------------------------  
Deliberação n.º 1327/2016: 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 25 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

legalização, alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da Fonte, n.º 2, lugar de 

Paço, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Nuno Miguel Caetano Félix, no 

dia 16 de junho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 10 de agosto de 2016. Os Projetos de especialidades deverão ser 

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

referido.» (Doc.716 DPGU 96/16) ---------------------------------------------------------------------------  

 

12) Pedido de licenciamento para legalização de esplanada fechada, com parte descoberta e 

guarda-ventos, para o prédio sito na Rua Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da Baleia - 

Manuel Veríssimo Ferreira: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1328/2016: 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 25 de agosto 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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«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua 

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para legalização de esplanada 

fechada, com parte descoberta e guarda-ventos, para o prédio sito na Rua Jerónimo de Ataíde, 

n.º 12, em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Manuel Veríssimo Ferreira, no dia 17 de 

junho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 11 de agosto de 2016.» (Doc.717 DPGU 99/16) ----------------------------------  

 

13) Pedido de licenciamento para legalização de esplanada fechada, para o prédio sito no 

Baleal Sol Village – Lote 2-R/C sul, no Baleal - Alberto António Ferreira Cruz: ------------------  
Deliberação n.º 1329/2016: 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 25 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 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 legalização de esplanada 

fechada, para o prédio sito no Baleal Sol Village – Lote 2-R/C sul, em Baleal, apresentado em 

nome Alberto António Ferreira Cruz, no dia 17 de junho de 2016, nas condições do parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 12 de agosto de 2016.» 

(Doc.718 DPGU 100/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, para o 

prédio sito na Travessa 5 de Outubro, n.º 16, em Ferrel - Avelino Conceição Nunes:-------------  
Deliberação n.º 1330/2016: 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 25 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 moradia unifamiliar, para o prédio sito na Travessa 5 de 

Outubro, n.º 16, em Ferrel, apresentado em nome de Avelino Conceição Nunes, no dia 21 de junho 

de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 11 de agosto de 2016.» (Doc.719 DPGU 102/16) ---------------------------------------------  

 

15) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar 

(c/ampliação), sita na Rua da Saudade, n.º 5, em Atouguia da Baleia - Francisco Manuel Pinto 

Amâncio: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1331/2016: 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 25 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para legalização em moradia unifamiliar c/ampliação, sita na Rua da Saudade, n.º 5, no lugar e 

freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Francisco Manuel Pinto Amâncio, no 

dia 1 de julho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e 

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

ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima 
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referido.» (Doc.720 DPGU 109/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

16) Pedido de licenciamento para alteração de garagem, sita na Rua Alexandre Herculano, n.º 

12, em Peniche - Auto-Central de Peniche, L.da: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1332/2016: 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 25 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, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento 

para alteração de garagem, sita na Rua Alexandre Herculano, n.º 12, em Peniche, apresentado 

em nome de Auto-Central de Peniche, Lda., no dia 7 de julho de 2016, nas condições do parecer 

da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 16 de agosto de 2016. Os 

Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 

4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» (Doc.721 DPGU 113/16) ------------------------------  

 

17) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, confinante com a via 

pública, para o prédio sito na Avenida do Mar, n.º 109, em Casais do Baleal - Patrícia Santos 

Carreira: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1333/2016: 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 25 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 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 construção de muro de vedação 

confinante com a via pública, para o prédio sito em Avenida do Mar, n.º 109, em Casais do Baleal, 

apresentado em nome de Patrícia Santos Carreira, no dia 8 de julho de 2016, nas condições do 

parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 22 de agosto de 

2016.» (Doc.722 DPGU 114/16) -----------------------------------------------------------------------------  

 

18) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Lapadusso, em Peniche – 

Construções Penichense, L.da: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1334/2016: O processo de conclusão das obras de urbanização de um loteamento, 

sito no Lapadusso, em Peniche, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à 

próxima reunião de câmara. (NIPG 6427/16) ---------------------------------------------------------------  

 

19) POC ACE – Programa da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel: ---------------------------  
Deliberação n.º 1335/2016: O Sr. Presidente fez o ponto de situação da informação 

disponibilizada pela Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, relativamente à 

conclusão dos trabalhos de elaboração da proposta de Programa Especial para a Orla Costeira 

Alcobaça-Cabo Espichel, no âmbito da Revisão dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

Alcobaça-Mafra, Cidadela-Forte São Julião da Barra e Sintra-Sado, no dia de 16 de agosto (por e-

mail), dando conta que durante a manhã tinha sido disponibilizada nova informação. Informou, 

ainda, que o assunto seria agendado na ordem do dia da reunião de câmara de 12 de setembro de 

2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Nomeação de representante para a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor 

Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1336/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que seja o próprio a representar a Comissão Consultiva da Revisão 

do Plano Diretor Municipal, tendo em conta as funções que desempenha. (NIPG 13573/16) ------  

 

Ocupação do espaço público e publicidade: 
 

21) Ocupação do espaço público para a realização de uma campanha publicitária, junto ao 

Mercado Municipal de Peniche - KJBMF, L.da: ----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1337/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 pela empresa KJBMF, LDA, por requerimento, datado de 23 de agosto 

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

Municipais, datada de 24 de agosto de 2016, proponho que se autorize a emissão de uma licença 

para uma Campanha Publicitária de Rua, relativa à IZUZU, nos termos do Art.º 82.º do 

Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, a realizar entre as 11,00 e 13,00 

horas, no Mercado Municipal e área adjacente.» (Doc.723 NIPG 13557/16) ------------------------  

 

22) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação promocional, junto às 

escadarias de acesso à Capitania do Porto de Peniche e no estacionamento do Baleal - Hipnose 

– Produções Artísticas, L.da: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1338/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 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 pela empresa Hipnose – Produções Artísticas, Lda, por requerimento, 

datado de 16 de agosto de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de agosto de 2016, proponho que, no uso da 

competência prevista no Art.º 22.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço 

Público se autorize a emissão de uma licença para ocupação da via pública, para estacionamento 

de uma viatura (furgon), para realização de ação promocional/publicitária relativa à 

Nowo/Cabovisão, nos termos dos Art.ºs 82.º e 84.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação 

do Espaço Público, nos seguintes locais; 

1 – Junto às escadarias de acesso à Capitania – 25 m2 – dias 2 e 3 de outubro de 2016; 

2 – Estacionamento do Baleal – 25 m2 – dia 4 de outubro de 2016.» (Doc.724 NIPG 13387/16) -  

 

23) Ocupação de espaço público para a realização de uma campanha publicitária, no Largo da 

Ribeira, em Peniche – TEC-ATLÂNTICA, S.A.: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1339/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 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 pela firma TEC-ATLÂNTICA, S.A., por requerimento, registado nestes 

serviços a 16 de agosto de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de agosto de 2016, proponho que seja ratificado o 

meu despacho, datado de 17 de agosto de 2016, que autorizou a realização de uma Campanha de 

Rua, no Largo da Ribeira, em Peniche, para divulgação dos automóveis em exposição, nos termos 

do disposto no Artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, nos 

dias 26 a 28 de agosto de 2016, inclusive.» (Doc.725 NIPG 13557/16) --------------------------------   

 

24) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na Praça Jacob 
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Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas – Acústica Médica - Hidden Hearing, 

L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1340/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 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 pela firma Acústica Médica – Hidden Hearing, Lda, por requerimento, 

datado de 11 de agosto de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 16 de agosto de 2016, e a falta de tempo útil para 

apreciação do pedido pelo executivo, proponho que se ratifique o meu despacho de 16.08.2016, 

que autorizou a emissão de uma licença para ocupação da via pública, nos termos dos artigos 

11.º e 84.º do mencionado diploma legal (RPOEP), para a realização da Ação de Rastreio 

Auditivo Gratuito, a realizar na placa central da Praça Jacob R. Pereira, nesta cidade, no próximo 

dia 17 de agosto de 2016, entre as 09,00 e as 18,00 horas. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de uma ação com 

manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a referida firma do pagamento de taxas pelo 

solicitado licenciamento.» (Doc.726 NIPG 13290/16) ----------------------------------------------------  

 

Protocolos: 
 

25) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: -  
Deliberação n.º 1341/2016: O protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos 

Animais de Peniche, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente à próxima 

reunião de câmara. (NIPG 10630/16) ------------------------------------------------------------------------  

 

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

Defesa do Património da Região de Peniche: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1342/2016: O protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium 

– Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche, foi retirado da ordem do dia, 

devendo o assunto ser presente à próxima reunião de câmara. (NIPG 10629/16) ---------------------  

 

27) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Peniche: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1343/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de agosto 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 r) 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 24 

de agosto 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 o texto do protocolo de parceria a celebrar entre o Município de 

Peniche e o Agrupamento de Escolas de Peniche, no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2016/2017.» (Doc.727 NIPG 13650/16) -  

 

28) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia: ------------------------  
Deliberação n.º 1344/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de agosto 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 r) do n.º 1 do 
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artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 24 

de agosto 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 o texto do protocolo de parceria a celebrar entre o Município de 

Peniche e o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2016/2017.» (Doc.728 

NIPG 13646/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

29) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde: ------------------------------  
Deliberação n.º 1345/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de agosto 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 r) 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 24 

de agosto 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 o texto do protocolo de parceria a celebrar entre o Município de 

Peniche e o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2016/2017.» (Doc.729 

NIPG 13648/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Autoridade Urbana do PEDU – delegação de competências – Pelouro Portugal 2020: -----  
Deliberação n.º 1346/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o ofício da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, 

de 17 de agosto de 2016, registado sob o n.º 13605, a 19 de agosto de 2016 (NIPG13446/16), a 

solicitar declaração por parte do Município sobre a capacidade e condições para o exercício das 

competências delegadas nos termos da cláusula 4.ª do contrato do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano de Peniche. 

Considerando que, não obstante as diligências realizadas com vista a dotar os serviços do 

Município de Peniche dos meios humanos e materiais que permitam reforçar as competências 

necessárias e suficientes para a realização dos mencionados controlos nos termos 

contratualizados com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, o 

Município não tem condições para assegurar os recursos necessários ao cumprimento das 

competências delegadas. 

Proponho, que o Município solicite ao Presidente da Comissão Diretiva do Programa 

Operacional Regional do Centro, que a Autoridade de Gestão assegure, através da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, as funções de controlo com vista a aferir se as operações ao abrigo do 

PEDU, contratualizado em 31 de maio de 2016, são elegíveis para apoio, estão em conformidade 

com a lei aplicável e se dispõem da capacidade administrativa, financeira e operacional conforme 

previsto na cláusula 4.ª do mencionado contrato.» (Doc.730 NIPG 13446/16) -----------------------  

 

31) Acordo para a criação da Rede Nacional de Reservas da Biosfera: -----------------------------  
Deliberação n.º 1347/2016: Deliberado autorizar a adesão à Rede Nacional de Reservas da 

Biosfera e aprovar a minuta do protocolo. ------------------------------------------------------------------  

 

Intervenção social: 
 

32) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua Pedro Cervantes 
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Figueira, Bairro Fernão Magalhães, em Peniche, e definição do valor da renda – Maria Alzira 

Carreira Balau dos Santos: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1348/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 22 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, 

propõe-se à Câmara a Municipal alteração de titularidade e definição do valor de renda referente 

ao fogo sito no Bairro Fernão Magalhães, Rua Pedro Cervantes Figueira, Bloco 1 – 2.º Esquerdo, 

nos termos do disposto na alínea a), do número 1, do artigo 23.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro.» O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a 

apreciação deste assunto. (Doc.731 NIPG 13578/16) -----------------------------------------------------  

 

33) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua dos Covos, em Peniche, 

e definição do valor da renda – João Silvério de Jesus Marques Ferrão Baptista: ----------------  
Deliberação n.º 1349/2016: Deliberado apreciar o pedido de alteração da titularidade do 

arrendamento de um fogo, sito na Rua dos Covos, em Peniche, e definição do valor da renda, 

apresentado por João Silvério de Jesus Marques Ferrão Baptista, na próxima reunião de câmara. 

(NIPG 13576/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, 

em Peniche, e definição do valor da renda – Maria Cidália Lopes Prazeres: -----------------------  
Deliberação n.º 1350/2016: Deliberado apreciar o pedido de alteração da titularidade do 

arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, e definição do valor da 

renda, apresentado por Maria Cidália Lopes Prazeres, na próxima reunião de câmara. (NIPG 

13575/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

35) Atribuição de fogo, sito na Rua Luís de Camões, Bairro Vale Verde, em Peniche, e definição 

do valor da renda – Josete Rosa Jacinto Chuvas: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1351/2016: Deliberado apreciar o pedido de atribuição de fogo, sito na Rua Luís 

de Camões, Bairro Vale Verde, em Peniche, e definição do valor da renda, apresentado por Josete 

Rosa Jacinto Chuvas, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13656/16) -------------------------------  

 

Educação: 
 

36) Candidatura para obtenção de apoio financeiro para o desenvolvimento das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1352/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de agosto 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 r) 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 24 

de agosto de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, em que autorizei o Município de Peniche a apresentar à Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares uma candidatura para obtenção de apoio financeiro para o 

desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico no 

ano letivo 2016/2017, conforme os documentos em anexo.» Os senhores Vereadores Filipe Sales 

e André Cardoso não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. 

(Doc.732 NIPG 13654/16) -------------------------------------------------------------------------------------  
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37) Utilização dos circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico, no ano 

letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1353/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 23 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a deliberação da Câmara Municipal n.º 1139/2016, de 25 de julho, que aprovou 

e autorizou o funcionamento dos circuitos especiais de transporte dos alunos do ensino básico 

para o ano letivo 2016/2017, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal autorize 

a respetiva utilização pelos alunos constantes da informação do Pelouro da Educação, datada de 

17 de agosto de 2016, e que se anexa.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e André Cardoso não 

estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (Doc.733 NIPG 

13369/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Recursos Humanos: 
 

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

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

de 2016 – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1354/2016: Deliberado apreciar a lista nominal dos trabalhadores contratados em 

regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças 

e PEPAL, referentes ao mês de julho de 2016, na próxima reunião de câmara. -----------------------  

 

39) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1355/2016: Deliberado apreciar a proposta de integração de candidatos com 

deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, na 

próxima reunião de câmara. (NIPG 13622/16) -------------------------------------------------------------  

 

Documentos previsionais: 
 

40) Orçamento Participativo: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1356/2016: Deliberado apreciar a proposta de Orçamento Participativo na 

próxima reunião de câmara. (NIPG 12567/16) -------------------------------------------------------------   

 

41) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 

2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1357/2016: Deliberado apreciar a proposta de alteração ao Orçamento da Despesa 

e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016 na próxima reunião de câmara. (NIPG  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

42) Licenciamento de evento denominado Peniche Skate Series 2016 Miniramp Sessions, 

requerido pelo Península de Peniche Surf Clube, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1358/2016: Deliberado apreciar o pedido de licenciamento do evento denominado 

Peniche Skate Series 2016 Miniramp Sessions, requerido pelo Península de Peniche Surf Clube, 

com isenção de taxas, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13370/16) ------------------------------  
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Apoios diversos: 
  

43) Apoios a atribuir no âmbito da segunda fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades Regulares e Apoio 

Logístico – Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1359/2016: Deliberado apreciar a proposta de apoios a atribuir no âmbito da 

segunda fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 

para as tipologias Apoio às Atividades Regulares e Apoio Logístico, na próxima reunião de 

câmara. (NIPG 12569/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

44) Apoio para a deslocação da comitiva de Peniche ao Torneio Nacional de Futebol de Rua 

2016 – Pelouro da Juventude: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1360/2016: Deliberado apreciar a proposta de apoio para a deslocação da 

comitiva de Peniche ao Torneio Nacional de Futebol de Rua 2016, na próxima reunião de câmara. 

(NIPG 13577/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

45) Atribuição de apoio à Associação de Motociclismo de Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da 18.ª 

Concentração Nacional Motard - Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 1361/2016: Deliberado apreciar a proposta de atribuição de apoio à Associação 

de Motociclismo de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à 

atividade pontual, para a realização da 18.ª Concentração Nacional Motard, na próxima reunião de 

câmara. (NIPG 12692/16) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

46) Atribuição de apoio à Explore Portugal – Operador Turístico, L.da, para a realização do 

programa das Assembleias Gerais da Associação Autocaravanista de Portugal – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1362/2016: Deliberado apreciar a proposta de atribuição de apoio à Explore 

Portugal – Operador Turístico, L.da, para a realização do programa das Assembleias Gerais da 

Associação Autocaravanista de Portugal, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13163/16) -------  

 

47) Comparticipação para transporte escolar – Constança Henriques Bento: ---------------------  
Deliberação n.º 1363/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Constança Henriques Bento, na próxima reunião de câmara. (NIPG 

13623/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

48) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Canhoto Correia: -----------------------  
Deliberação n.º 1364/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Ana Rita Canhoto Correia, na próxima reunião de câmara. (NIPG 

13624/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

49) Comparticipação para transporte escolar – Inês Silvério Fernandes:---------------------------  
Deliberação n.º 1365/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Inês Silvério Fernandes, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13625/16) 

 

50) Comparticipação para transporte escolar – Marco António Laborinho Dias: -----------------  
Deliberação n.º 1366/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Marco António Laborinho Dias, na próxima reunião de câmara. (NIPG 
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13626/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

51) Comparticipação para transporte escolar – Carla Patrícia Leal Figueiredo Nunes: ---------  
Deliberação n.º 1367/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Carla Patrícia Leal Figueiredo Nunes, na próxima reunião de câmara. 

(NIPG 13627/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

52) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Fernandes Pinto: ------------------------  
Deliberação n.º 1368/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Carolina Fernandes Pinto, na próxima reunião de câmara. (NIPG 

13628/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

53) Comparticipação para transporte escolar – Inês Canas Rodrigues: -----------------------------  
Deliberação n.º 1369/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Inês Canas Rodrigues, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13629/16)  

 

54) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Fonseca Costa: ----------------------------  
Deliberação n.º 1370/2016: Deliberado apreciar o pedido de comparticipação para transporte 

escolar, apresentado por Beatriz Fonseca Costa, na próxima reunião de câmara. (NIPG 13630/16) 

 

Outros: 
 

55) Ressarcimento por danos – Miguel Francisco Cruz Romano Guedes: --------------------------  
Deliberação n.º 1371/2016: Deliberado o processo de ressarcimento por danos ao senhor Miguel 

Francisco Cruz Romano Guedes. (NIPG 5340/15) --------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1372/2016: 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 e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a 

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

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

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

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

no dia 19 de setembro 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. ------------------------------------  

 

 

 


