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ATA N.º 51/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Aos três dias do mês de outubro do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Jorge Alberto 

Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia 

Cecílio Barradas, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 1) Assessoria jurídica na área do procedimento administrativo e atividade 

regulamentar;------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Planeamento urbanístico: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Segunda fase das obras de recuperação do fosso da muralha de Peniche – 

Pelouro do Planeamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações efetuadas numa 

moradia unifamiliar e muros de vedação, sitos na Rua da Liberdade, n.º 9, nos Casais Brancos – 

Edgar Filipe Dias Santos; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

licença n.º 13/16, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel – RADAR - Construção Civil, 

L.da e Outro;------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

licença n.º 100/14, referente ao processo n.º 199/10, para o prédio sito em Vale da Cal, Rua dos 

Pedrogãos, nos Casais e São Bernardino – Hernâni Manuel Castro Patrão; ---------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para demolição parcial, alteração e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua António Maria de Oliveira, n.os 26 e 28, e Rua 

António Cervantes, n.º 138, em Peniche – Quadrado Pessoal, L.da; -------------------------------------  

 ------------------- 8) Reclamação sobre estacionamento no Largo Padre Luís Fialho de Almeida, em 

Geraldes;------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para demolição do existente e reconstrução de 

moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua Pôr do Sol, n.º 13, na 

Consolação – Paulo Jorge Santos Silva; ---------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 10) Eliminação de linha ziguezague, na Rua dos Hermínios, em Peniche – 

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

 ------------------- 11) Marcação de linha em ziguezague, na Rua da Saudade, em Peniche – Pelouro 

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

 ------------------- 12) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da 

empreitada de “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche”, executada pela empresa Henrique 

Querido - Sociedade de Construções, S.A. – Pelouro das Obras Municipais; -------------------------  
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 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------------- Património: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Hasta pública para alienação de pinheiro bravo no Pinhal Municipal do Vale 

Grande, no ano de 2016 – Pelouro dos Espaços Verdes; --------------------------------------------------  

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

 ------------------- 15) Adesão do Município de Peniche ao projeto “10 Mil Vidas” – Serviço de 

Teleassistência e Telessaúde – Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------  

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

 ------------------- 16) I Encontro Nacional sobre as Políticas Municipais para o Envelhecimento - 

As Comissões de Acompanhamento/Proteção a Idosos – Pelouro da Solidariedade Social; --------  

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

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

do Rosário, e de arraial, em Bufarda, requerido pelo Centro Social da Bufarda, com isenção de 

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

 ------------------- 18) Licenciamento de uma manifestação desportiva, denominada Corrida 

Côderosa, requerido pela APLAS - Associação Princesa Leonor, Aceita e Sorri, com isenção de 

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

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

 ------------------- 19) Atribuição de apoio à Oceanevents, para realização do evento denominado 

Meo Rip Curl Pro Portugal 2016 – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------  

 ------------------- 20) Atribuição de apoio à Federação Portuguesa de Surf, para realização de 

estágio da equipa nacional de bodyboard júnior – Pelouro das Atividades Económicas. ------------  

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

O senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da Câmara, não participou na 

reunião, tendo a mesma sido presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. ----------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício de funções de 

presidente de câmara, eram quinze horas e quinze minutos, encontrando-se na sala cinco dos sete 

elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------------------------  

Esteve presente a senhora Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, durante toda a reunião, os senhores José Ribeiro Gonçalves e Etelvina Alves, Chefe 

de Divisão e Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

durante a audição do público e apreciação e votação dos pontos três a nove da ordem do dia e o 

senhor engenheiro Nuno Cativo, chefe da Divisão de Energia e Ambiente, na apresentação das 

soluções para a iluminação de Natal. -------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador André Sebastião 

da Silva Cardoso comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 

2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido 

Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado 

de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade 

da referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do 
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artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 45/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

5 de setembro, 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: 

- Associação Brigada das Amigas solicitou apoio para poder atuar nos dois casos que, de 

momento, a preocupa um pouco mais do que o normal, designadamente, o elevado número de cães 

no quintal do n.º 22 da Rua da Liberdade, em Peniche, e os que julgam serem provenientes do 

acampamento de indivíduos de etnia cigana. O senhor Vice-Presidente da Câmara agradeceu a 

forma como foram colocadas as questões, bem como o conteúdo das mesmas, passando a palavra 

à senhora Vereadora Clara Abrantes, uma vez que, considerou serem duas questões ligadas ao seu 

pelouro. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse ser uma situação que se arrasta há algum 

tempo, por ter fases mais estáveis e outras de retrocesso, associadas a uma componente de saúde 

mental. Referiu a hipótese da esterilização como uma solução, todavia, a introdução de novos 

exemplares no grupo, não resolvem, de todo, a situação. Propôs que se reunissem para verificar a 

melhor forma da Associação colaborar e acompanhar, tendo em conta a especificidade e os 

contornos da situação. Relativamente aos animais que julgam ser provenientes do acampamento 

de indivíduos de etnia cigana, disse não ter dados que confirmem a sua proveniência, no entanto, 

julga que a esterilização e as ações de sensibilização que a Associação se propõe a fazer, são bem-

vindas. Tal como para a questão anterior, propôs que se verificassem quais as estratégias conjuntas 

a adotar, no sentido de mitigar estas situações, envolvendo a Veterinária Municipal. O senhor 

Vereador Filipe Sales disse que os dois assuntos apresentados não são novidade, relembrando a 

exposição, efetuada pelo senhor João Bilhau, relativamente ao problema de saúde pública e de 

tranquilidade dos moradores, provocado pela existência de um grande número de animais, no n.º 

22 da Rua da Liberdade. Recordou que foi assumido, pelo senhor Presidente da Câmara, encontrar-

se uma solução junto de outros municípios e canis, até à segunda-feira seguinte e da sugestão de 

se equacionar um plano alternativo, no caso, das respostas serem negativas. Manifestou 

preocupação pelo assunto persistir, dizendo ser com a alguma tristeza, que verifica alguma 

impotência na resolução desta situação. Relativamente à situação do acampamento de indivíduos 

de etnia cigana, disse ser um problema de grande gravidade e dramático, tendo em conta a evolução 

que o acampamento tem tido, sem que se faça algo mais. Salientou a disponibilidade que a 

Associação, uma vez mais demonstrou, em colaborar com o Município, que reforça a importância 

da celebração de um protocolo com esta Associação. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse 

compreender a posição política acabada de assumir pelo senhor Vereador Filipe Sales, no entanto 

chamou à atenção para as dificuldades que a família, moradora na Rua da Liberdade sempre 

causou. Salientou o esforço efetuado pelos serviços em encontrar um local para colocar os animais 

e para a resolução da situação. A Associação Brigada das Amigas sugeriu que se aproveitasse a 

facilidade que a Associação tem de conseguir chegar a esta família para, devolverem os cães 

existentes, mas tratados, uma vez que a solução de os retirar não soluciona, na medida em que são 

introduzidos novos. A senhora Vereadora Clara Abrantes agradeceu a disponibilidade da 

Associação para trabalharem em conjunto, considerando que, nestas situações, todos são poucos. 
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O senhor Vereador Filipe Sales disse discordar frontalmente com senhor Vice-Presidente da 

Câmara, ao tentar encontrar a solução noutros municípios, dizendo que a solução ideal é haver 

uma resposta para o problema dos animais no próprio concelho. Referiu o compromisso assumido 

e protocolo a celebrar, relativamente à concretização de um abrigo, dizendo não ter verificado 

qualquer evolução nesse sentido. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que o 

abrigo, no que concerne às obras de construção civil está pronto, dizendo haver alguns aspetos, 

que têm a ver com a vedação, que estão em fase de conclusão e que dentro de uma semana a quinze 

dias, estaria em condições de ser utilizado. Disse que o abrigo foi construído de acordo com o que 

foi aprovado em sede da Câmara Municipal. Relativamente à questão do protocolo adiou a 

discussão para uma outra ocasião. O senhor Vereador Jorge Gonçalves agradeceu a 

disponibilidade demonstrada pela Associação Brigada das Amigas e pela postura de colaboração 

com a Câmara, de encontrar soluções interessantes para a comunidade. Reiterou a ideia de que a 

situação da comunidade de etnia cigana era recorrente e cada vez mais preocupante pela evolução 

que apresenta. Solicitou que fosse disponibilizada a proposta de protocolo que a Associação 

entregou, do qual não tem conhecimento, para poder ter acesso à informação nele contido e para 

que tenha uma maior velocidade, na sua análise e decisão. -----------------------------------------------  

- Eugénio Nunes solicitou 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. O senhor Arquiteto Ribeiro 

Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, deu conta de que o parecer 

da CCDR foi desfavorável, e sendo vinculativo, a Câmara Municipal não poderá aprovar o 

armazém, restando encontrar uma nova solução. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não 

se mostrar surpreendido com a situação, uma vez que, já havia analisado o processo e a resposta 

da CCDR enviada à Câmara Municipal, no dia 14 de setembro, tendo concluído que a questão do 

parecer desfavorável à pretensão, não se coloca relativamente ao cumprimento do que está 

estabelecido no regime jurídico da REN, mas porque não foi solicitado à APA o seu parecer, de 

caráter obrigatório. Disse considerar caricato que a CCDR emita um parecer desfavorável, com 

base na falta de pedido de parecer à APA, quando, na realidade e de acordo com o estabelecido no 

n.º 5 do artigo 22.º do Decreto-Lei 239/2012, de 2 de novembro, compete à CCDR fazer esse 

pedido. Julga que, já deveria ter havido um contacto com a CCDR para questionar esta situação, 

na medida em que se trata de um problema, que a Câmara tem interesse em ver solucionado, o 

mais rapidamente possível, para que não sejam colocadas em causa as suas competências. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara propôs aos serviços da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, que fosse preparada uma exposição para ser entregue à APA, no dia seguinte, aquando 

da realização da reunião com essa entidade. Manifestou o seu desconhecimento pela receção da 

resposta da CCDR, chamando à atenção dos serviços para a forma superficial com que esta questão 

foi tratada, quando estão em causa aspetos gerais de saúde pública. O senhor Vereador Filipe Sales 

disse haver uma responsabilidade política, muito calara, do senhor Presidente da Câmara, 

relativamente a este assunto e considera inapropriado que, questões internas que tenham a ver com 

os serviços, sejam tratadas em reunião de câmara pública. Relembrou o compromisso assumido, 

de forma perentória, pelo senhor Presidente da Câmara, na reunião de câmara do dia 5 de setembro, 

em que o senhor Eugénio esteve presente, de vigiar de perto o assunto e informar os interessados 

e os membros da Câmara Municipal, aquando da receção da resposta da CCDR. Esclareceu que 

não solicitou o processo para análise, tal como havia feito o senhor Vereador Jorge Gonçalves, por 

estar em crer que o senhor Presidente da Câmara daria cumprimento ao compromisso que havia 

assumido. Manifestou-se chocado por, três reuniões após a receção do parecer vinculativo, emitido 

pela CCDR, a Câmara Municipal não ter tomado conhecimento. O senhor Vice-Presidente da 

Câmara manifestou a sua indisponibilidade para aceitar que, de uma forma equitativa, sejam 

atribuídas responsabilidades relativamente à forma como este processo tem sido conduzido, 
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dizendo que, cada um tem que assumir as suas responsabilidades, quer sejam técnicas ou políticas. 

O senhor Vereador Filipe Sales chamou à atenção para a responsabilidade que tem de existir, 

enquanto Vereadores em regime de permanência e reiterou a ideia de reforçar a vigilância nos 

processo, sobretudo nos que têm associados assunção de compromissos. O senhor Vereador 

Ângelo Marques, relativamente a esta matéria, disse que a relação de confiança que se estabelece 

entre o Município e os cidadãos tem muito a ver com a palavra dada. Lamentou o facto de não se 

ter cumprido o compromisso assumido, no sentido de se informar em sede da Câmara Municipal, 

dos desenvolvimentos do processo. Disse que, os Vereadores do Partido Socialista iriam estar 

vigilantes a esta situação, apesar de não estarem em regime de permanência, uma vez que o 

problema persiste. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que gostaria de abordar a questão 

relativa à tramitação do processo, durante o período de intervenção dos Vereadores. Disse estar 

em condições, a partir daquele momento, em que o parecer foi tornado público, de solicitar 

esclarecimentos à CCDR relativamente ao seu conteúdo e não à APA, uma vez que esta entidade 

só tem que emitir parecer em função do pedido da CCDR. Supôs que tivesse a ver com o 

funcionamento da estrutura interna, o facto desta informação não ter chegado ao senhor Presidente 

da Câmara. O senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves justificou a situação com as diversas frentes 

de trabalho que os serviços possuem, todavia, concordou que, tratando-se de um processo 

complicado e urgente, deveria ter sido dada alguma celeridade na emissão do parecer 

complementar, para que a Câmara pudesse decidir. O senhor Eugénio Nunes manifestou a sua 

tristeza relativamente à demora na resolução desta situação, que considera muito grave. O senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves esclareceu que o processo não se encontra atrasado, em termos 

legais e que os pareceres têm de ser lidos, interpretados e dada sequência, de acordo com a lei, 

explicou, ainda que, este é um procedimento que exige algum cuidado, por parte dos serviços, e 

por isso tem prazos bastante alargados de execução, sob pena de algum processo poder ficar ferido 

de legalidade, porque não teve o procedimento correto. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que, face ao parecer de que dispunham e aquilo que era a vontade da Câmara Municipal de 

resolver este assunto, conjuntamente com os interessados, tinha que ser dada celeridade na resposta 

ao parecer recebido. O senhor Eugénio Nunes questionou relativamente ao ponto de situação das 

intervenções que foram iniciadas na Fonte dos Loureiros, na localidade de Bufarda. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara fez um breve resumo das intervenções, já efetuadas e deu conta do 

que teria ficado acordado fazer-se, designadamente, que o SMAS encontrassem uma solução para 

o problema associado aos pluviais e ao esgoto, a não utilização dos lavadouros e um levantamento, 

com objetivo de se fazer um projeto para a eventual recuperação da fonte. O senhor Eugénio 

Nunes deixou uma proposta relativamente ao que realmente pretendem que seja efetuado no local. 

Disse existirem outros problemas na localidade, que gostariam de ver resolvidos, nomeadamente 

ao nível dos esgotos. O senhor Vice-Presidente da Câmara agradeceu o contributo, dizendo que 

deve ser encaminhado aos serviços para o terem em conta nas intervenções a serem feitas. Sugeriu 

ao senhor Eugénio Nunes que formulasse por escrito um documento com toda a informação que 

dispõe, relativamente aos esgotos, para ser encaminhado para os SMAS. O senhor Vereador Filipe 

Sales colocou uma questão ao munícipe, no sentido de saber se já havia sido resolvida alguma das 

situações que relatou, quando esteve na última reunião de câmara, à qual recebeu uma resposta 

negativa. O senhor Vice-Presidente da Câmara sugeriu ao senhor Eugénio Nunes que, da mesma 

forma que iriam apresentar, à Câmara Municipal, todas as situações que necessitam de intervenção 

na localidade, fosse dado conhecimento à junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. ---------------  

 

ILUMINAÇÃO DE NATAL 

 

- O senhor Engenheiro Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Energia e Ambiente fez uma 

apresentação das diversas soluções para a iluminação de natal. O senhor Vice-Presidente da 
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Câmara esclareceu que o objetivo da apresentação das soluções para a iluminação de natal, era 

que a Câmara Municipal se pronunciasse relativamente aos dois cenários, preparados 

internamente, um de maior investimento e o outro de menor investimento, considerando a 

avaliação efetuada à iluminação de natal, do ano anterior. O senhor Vereador Filipe Sales 

agradeceu a apresentação, da qual tomaram conhecimento. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

solicitou que fosse disponibilizada, a apresentação, a todos os Vereadores. ---------------------------  

   

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 26 de setembro a 3 de 

outubro do corrente ano: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Na reunião com a equipa técnica sobre as obras no Bairro do Calvário; 

- Na reunião com as forças de segurança do concelho de Peniche a propósito da situação das 

autocaravanas; 

- Na reunião com a Direção da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; 

- No workshop sobre as tecnologias patenteadas pela CIMAI, juntamente com a sua representada 

Evoqua: Gerador de Dióxido de Cloro para prevenção e controlo da Legionella em sistemas de 

águas quentes sanitárias e águas de consumo humano; Reciclagem e reaproveitamento de água; 

Produção de cloro líquido «in sito». 

- Na reunião com grupo de moradores no Bairro Luís de Camões a propósito de organização da 

I Gala Camões; 

- Na Sessão solene do XXIII Congresso da Sociedade Portuguesa de ortodontia, decorrido em 

Peniche no MH Hotel nos dias 29, 30 de setembro e 1 de Outubro com a participação de inúmeros 

técnicos da área; 

- Na reunião sobre a intervenção no Cruzeiro Manuelino de Coimbrã, com o Sr. Presidente de 

Junta de Freguesia da Baleia e alguns técnicos municipais; 

- Na reunião com a comissão de toponímia; 

- Na sessão da Assembleia Municipal de 30 de setembro; 

- No encontro de motos BMW dinamizado em Peniche; 

- Na receção oficial aos dirigentes das diversas áreas operacionais dos Bombeiros Portugueses, 

no Seminário promovido pelo Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. 

- No acompanhamento efetivo às intervenções municipais em curso em Peniche e no concelho; 

- Festa da Nossa Senhora do Rosário, Bufarda.» ----------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se às felicitações, anteriormente apresentadas, nomeadamente à Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, em Bufarda -----------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente no lançamento do livro intitulado Do mar ao prato, felicitando os seus autores. 

- Reuniu-se com diversas associações, no âmbito das candidaturas ao investimento. ----------------   

- Participou na reunião mensal da Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Reuniu-se com todos os parceiros que intervêm no projeto Escolhe-te. ------------------------------  

- Esteve presente na comemoração do Dia Mundial do Coração. ----------------------------------------   

- Informou que terminaram as candidaturas aos Prémios de Mérito Desportivo, com vinte e quatro 

candidaturas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações efetuadas à festa de Nossa Senhora do Rosário, na localidade de 

Bufarda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reiterou o pedido relativo à disponibilização da listagem das multas aplicadas às autocaravanas, 

na última época balnear. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

esclareceu que as multas relativas ao verão passado, ainda se encontram em fase de 

contraordenação, todavia, existe um levantamento de todas as contraordenações. -------------------  

- Disse ser importante sinalizar-se a onda de assaltos que tem havido no concelho, questionando 

se na reunião que o senhor Vice-Presidente da Câmara fez com as forças de segurança, a situação 

foi sinalizada. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iriam colocar o problema à GNR. -  

- Questionou o senhor Vice-Presidente da Câmara, relativamente às obras a que se referia 

especificamente, aquando da sua intervenção no período de intervenção dos Vereadores, quando 

disse que reuniu com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche e que falaram sobre as 

diversas obras a executar na cidade de Peniche. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse terem 

falado de duas obras em concreto, a da zona do Lapadusso e a do arruamento ao lado do cemitério.

   

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se às felicitações dirigidas à Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Bufarda, 

felicitando a sua organização e agradecendo o convite que lhe foi efetuado para estar presente no 

almoço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Felicitou formalmente a ESTM e o Doutor Sérgio Leandro, pelo lançamento do livro intitulado 

Do mar ao prato, considerando como uma iniciativa extremamente interessante e de boa 

qualidade, em termos do resultado final. --------------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria de saber o que estava por trás do desinteresse demonstrado pela ENATUR 

relativamente à construção de uma Pousada na Fortaleza de Peniche. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara informou que a informação sobre o assunto já estaria disponibilizada aos restantes 

membros da Câmara Municipal e que julgava que toda esta temática seria objeto de uma apreciação 

mais cuidada, na semana seguinte, até porque estariam todos presentes.  ------------------------------  

- 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, disse não lhe ter parecido que, do ponto de vista interno, lhe tenha sido dada a 

urgência devida. Manifestou a sua preocupação e desagrado, relativamente à forma como este 

processo tem sido conduzido. O senhor Vice-Presidente da Câmara reiterou a ideia de ter havido 

uma má gestão do procedimento, por parte dos serviços. -------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Sofia Barradas: 

- Associou-se ao agradecimento ao convite, feito pelo Centro Social da Bufarda, e às felicitações 

efetuadas à Festa de Nossa Senhora o Rosário. -------------------------------------------------------------  

- Solicitou o ponto de situação relativamente à concretização do parque de autocaravanas no Casal 

Moinho, questionando se o próximo passo a dar é estabelecer um protocolo com a Associação. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o projeto foi feito e desenvolvido, com pareceres 

favoráveis da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e da Associação. Disse que o mesmo 

estava a ser quantificado para ser presente a reunião de câmara e que seria preparada uma proposta 

de protocolo para que a obra possa ser desenvolvida. -----------------------------------------------------  
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- Questionou qual o ponto de situação relativamente ao projeto do Centro de Conhecimento do 

Mar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Perguntou, relativamente ao Salva-Vidas se já foi iniciada a sua reabilitação e qual o prazo 

previsto para essa intervenção. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que esta questão e a 

anterior seriam posteriormente respondidas pelo senhor Presidente da Câmara. ----------------------  

- Questionou qual o prazo para a execução do projeto para o Centro Cívico, cuja adjudicação, julga 

ter sido efetuada no final do mês de agosto. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria 

verificar o ponto de situação e que, na próxima reunião, seria presente uma informação sobre o 

assunto. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro informou que a 

proposta havia sido enviada para análise, no dia 27 de setembro de 2016. -----------------------------   

- Disse que gostaria de ter acesso aos últimos planos de atividades e relatórios, que a Comissão de 

Gestão Local tem efetuado, relativamente ao Centro de Alto Rendimento de Peniche. Solicitou 

que lhe fosse cedida informação sobre taxa de ocupação, em número e tipo de ocupação, equipas, 

principais modalidades e receitas, no caso desta, não constar no relatório solicitado. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que seria solicitado ao Técnico Superior responsável pelo Parque 

de Campismo Municipal, Ricardo Garça, a informação solicitada pela senhora Vereadora. -----  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que as concessões municipais deveriam ser olhadas e interpretadas como fontes de receita, 

que poderá ser reinvestida em favor da comunidade, aumentando a sua qualidade de vida e como 

uma oportunidade de aliviar a carga fiscal sobre as famílias. Manifestou-se perplexo por ter 

constatado que uma das concessões municipais mais recentes continuava, até maio, com valor em 

dívida. Manifestou que gostaria que o património em questão fosse gerido de uma forma mais 

racional e mais eficiente. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta do enfase que já havia 

sido dado, pelo senhor Presidente da Câmara, relativamente a esta preocupação. O senhor 

Vereador Filipe Sales disse que, tendo em conta que o concessionário é mensalmente notificado 

para regularizar a situação, e isso não se verifica, não restava outra solução, se não o agendamento 

do assunto, o seu debate e encontrar-se uma alternativa. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

solicitou informação relativamente ao histórico desta situação. O senhor Vereador Filipe Sales 

sugeriu que a informação solicitada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves seja presente a reunião 

de câmara, como ponto agendado. ----------------------------------------------------------------------------  

- Pediu esclarecimentos relativamente a uma situação, que considera muito grave e inconcebível, 

que é o facto do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial do Parque 

Municipal de Campismo, arrendado a um particular, ser efetuado pelo Município, ou seja, paga 

por todos os contribuintes. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria verificar com o 

responsável do Parque de Campismo Municipal o que se passava e que posteriormente transmitiria 

essa informação. O senhor Vereador Filipe Sales manifestou a sua preocupação, não com as 

situações que vão tomando conhecimento e que vão obrigando a resolver, mas, com as situações 

que poderão existir, e das quais não se tem conhecimento. Disse que estas situações ilustram bem 

a má gestão de que a Câmara Municipal tem sido alvo. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

solicitou informação escrita, relativamente ao histórico desta situação. O senhor Vice-Presidente 

da Câmara disse não haver qualquer dúvida, no facto de se ter que fazer um ajuste dos valores 

que a empresa pagou, uma vez que a responsabilidade da ligação é da própria empresa. ------------  

 

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

 

1) Assessoria jurídica na área do procedimento administrativo e atividade regulamentar: ------  
Deliberação n.º 1569/2016: A proposta de assessoria jurídica na área do procedimento 

administrativo e atividade regulamentar foi retirada da ordem do dia. ----------------------------------  

 

Planeamento urbanístico: 
 

2) Segunda fase das obras de recuperação do fosso da muralha de Peniche – Pelouro do 

Planeamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1570/2016: A proposta relativa à segunda fase das obras de recuperação do fosso 

da muralha de Peniche foi retirada da ordem do dia. ------------------------------------------------------  

 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
 

3) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: -------------------------------  
Deliberação n.º 1571/2016: A proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal 

foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara.  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de alterações efetuadas numa moradia unifamiliar 

e muros de vedação, sitos na Rua da Liberdade, n.º 9, nos Casais Brancos – Edgar Filipe Dias 

Santos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1572/2016: 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 29 de setembro 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 de alterações em moradia unifamiliar e muros de vedação, sita na Rua da Liberdade, 

n.º 9, no lugar de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de 

Edgar Filipe Dias Santos, no dia 27 de agosto de 2014, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 21 de setembro 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.865 DPGU 77/14) ----------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 13/16, 

para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel – RADAR - Construção Civil, L.da e Outro: --  
Deliberação n.º 1573/2016: O pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na 

vigência da licença n.º 13/16, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado pela 

RADAR - Construção Civil, L.da e Outro, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser 

agendado para a próxima reunião de câmara. (DPGU 88/16) --------------------------------------------  

 

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

100/14, referente ao processo n.º 199/10, para o prédio sito em Vale da Cal, Rua dos Pedrogãos, 

nos Casais e São Bernardino – Hernâni Manuel Castro Patrão: -------------------------------------  
Deliberação n.º 1574/2016: 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 29 de setembro 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 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 alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 100/14, referente ao processo n.º 

199/10, sita em “Vale da Cal”, na Rua dos Pedrogãos, no lugar de Casais e S. Bernardino, 

freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Hernâni Manuel Castro Patrão, no dia 

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

(DPGU), datado de 31 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.866 

DPGU 103/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para demolição parcial, alteração e ampliação de uma moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua António Maria de Oliveira, n.os 26 e 28, e Rua António 

Cervantes, n.º 138, em Peniche – Quadrado Pessoal, L.da: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1575/2016: Deliberado aprovar o pedido com a condição de serem apresentadas 

novas peças que incluam a reformulação dos alçados, de modo a que os vãos superiores fiquem 

alinhados com os inferiores e apresentem dimensões mais ajustadas à leitura final da edificação, 

nos termos referidos no parecer da DPGU emitido em 26 de setembro de 2016. (Doc.867 DPGU 

128/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8) Reclamação sobre estacionamento no Largo Padre Luís Fialho de Almeida, em Geraldes:--  
Deliberação n.º 1576/2016: A reclamação sobre estacionamento no Largo Padre Luís Fialho de 

Almeida, em Geraldes, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 14014/16) --------------------------------  

 

9) Pedido de licenciamento para demolição do existente e reconstrução de moradia unifamiliar 

e muros de vedação, para o prédio sito na Rua Pôr do Sol, n.º 13, na Consolação – Paulo Jorge 

Santos Silva: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1577/2016: 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 29 de setembro 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 demolição do existente e reconstrução de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o 

prédio sito na Rua Pôr do Sol, n.º 13, em Consolação, apresentado em nome de Paulo Jorge 

Santos Silva, no dia 3 de junho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 28 de setembro de 2016.» (Doc.868 DPGU 87/16) -------  

 

Departamento de Obras Municipais: 
 

10) Eliminação de linha ziguezague, na Rua dos Hermínios, em Peniche – Pelouro do Trânsito: 
Deliberação n.º 1578/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

anexa-se o processo n.º D55/16 em nome de Irondina da Conceição Machado Gil da Silva. 

Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» (Doc.869 NIPG 15464/16) --------------------------------------------------------------------  
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11) Marcação de linha em ziguezague, na Rua da Saudade, em Peniche – Pelouro do Trânsito: 
Deliberação n.º 1579/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

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

de outubro, na sua atual redação, na Rua da Saudade, n.º12 e n.º14, Peniche. 

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

realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.870 NIPG 15463/16) ---------------------------------------  

 

12) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada de 

“Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche”, executada pela empresa Henrique Querido - 

Sociedade de Construções, S.A. – Pelouro das Obras Municipais: ------------------------------------  
Deliberação n.º 1580/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de setembro de 2016, para nomeação dos senhores Jorge Alberto Bombas Amador, 

Vice-Presidente da Câmara, e engenheiros Nuno Manuel Malheiros Cativo, chefe da Divisão de 

Energia e Ambiente e José Agostinho Coelho e Silva, Técnico Superior de Engenharia Civil, para 

constituírem a comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada de “Ampliação 

do Cemitério Municipal de Peniche”, executada pela empresa Henrique Querido - Sociedade de 

Construções, S.A. e notificar o empreiteiro, nos termos do n.º 1 do artigo 227.º do Decreto-Lei 

59/99, de 2 de março, conforme a informação dos serviços. (NIPG 14066/16) -----------------------  

  

Ocupação do espaço público e publicidade: 
 

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

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

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

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1581/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

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

«Atendendo ao solicitado pela Renascer, por requerimento, datado de 22 de setembro de 2016, e 

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

datada de 26 de setembro de 2016, proponho que se autorize a realização do solicitado peditório, 

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

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

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

dias 12 e 13 de outubro de 2016 e nos dias 4 e 7 de novembro de 2016. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar associação Renascer do pagamento de taxas pelos 

licenciamentos solicitados.» (Doc.871 NIPG 15225/16) --------------------------------------------------  

 

Património: 
 

14) Hasta pública para alienação de pinheiro bravo no Pinhal Municipal do Vale Grande, no 

ano de 2016 – Pelouro dos Espaços Verdes: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1582/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 
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datada de 26 de setembro 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 1404/2016, tomada na reunião da Câmara Municipal de 5 de 

setembro de 2016, decorreu, no dia 23 de setembro, o ato público do procedimento de hasta 

pública para alienação de material lenhoso de pinheiro bravo do Pinhal Municipal do Vale 

Grande. 

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

o relatório que se anexa. 

Assim, com base no relatório do ato público e ao abrigo do previsto na alínea cc) 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 delibere 

alienar os 3 lotes de material lenhoso de pinheiro bravo do Pinhal Municipal do Vale Grande, 

pelo valor global de 148.700,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à empresa Madeiras 

Afonso, Lda.» (Doc.872 NIPG 13316/16) -------------------------------------------------------------------  

 

Protocolos: 
 

15) Adesão do Município de Peniche ao projeto “10 Mil Vidas” – Serviço de Teleassistência e 

Telessaúde – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1583/2016: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 29 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que a carta compromisso foi assinada no dia 26 de setembro, para cumprimento 

da data limite para a candidatura a efetuar pela ANCS – Associação Nacional de Cuidado e 

Saúde. 

Considerando que a próxima reunião da Câmara Municipal se realizará no dia 3 de outubro de 

2016. 

Aprovo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceda à adesão do Município de Peniche ao Projeto 

“10 Mil Vidas”, no âmbito das ações que este Município desenvolve na área da gerontológica, 

conforme informação e Carta de Compromisso que junto se anexa.» (Doc.873 NIPG 15578/16) -     

 

Eventos de iniciativa municipal: 
 

16) I Encontro Nacional sobre as Políticas Municipais para o Envelhecimento - As Comissões 

de Acompanhamento/Proteção a Idosos – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------  
Deliberação n.º 1584/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 29 de setembro de 2016, relativa ao I Encontro Nacional 

sobre as Políticas Municipais para o Envelhecimento - As Comissões de 

Acompanhamento/Proteção a Idosos. (NIPG 15527/16) --------------------------------------------------  

 

Licenciamento de atividades diversas: 
 

17) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Rosário, e 

de arraial, em Bufarda, requerido pelo Centro Social da Bufarda, com isenção de taxas – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1585/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

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

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  
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«Atendendo ao solicitado pelo Centro Social da Bufarda, por requerimento, registado nestes 

serviços a 6 de setembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e 

Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de setembro de 2016, e a falta de tempo útil para 

apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 

26 de setembro de 2016, que autorizou a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos 

termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a 

realização da Festa Anual com baile, no pavilhão do Centro Social da Bufarda, sito na Rua da 

Associação, em Bufarda, de 30 de setembro a 3 de outubro de 2016, Autorização prévia para 

lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do DL 124/06, de 28 de junho e 

Autorização para realização de Procissão Religiosa, entre as 16:30 e as 17:30 horas, nos termos 

do art.º 7.º do Dec. Reg. N.º 2-A/2005, de 24 de março. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o Centro Social da Bufarda do pagamento de taxas 

pelo licenciamento da Festa Anual, a realizar de 30 de setembro a 3 de outubro de 2016, em 

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

apreciação deste assunto. (Doc.874 NIPG 14251/16) -----------------------------------------------------  

 

18) Licenciamento de uma manifestação desportiva, denominada Corrida Côderosa, requerido 

pela APLAS - Associação Princesa Leonor, Aceita e Sorri, com isenção de taxas – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1586/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 de setembro 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 APLAS – Associação Princesa Leonor, Aceita e Sorri, por 

requerimento, registado nestes serviços a 22 de setembro de 2016, considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de outubro de 2016, e 

a falta de tempo útil para apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o 

meu despacho, datado de 26 de setembro de 2016, que autorizou a emissão de um Alvará de 

Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do 

Regulamento das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, 

de 24 de março para a realização de uma manifestação desportiva de corrida e caminhada, e nos 

termos do n.º 1 do Art.º 1.º do DL 87/99, de 19 de março, a solicitada angariação de fundos a 

favor da Associação Princesa Leonor, Aceita e Sorri, a realizar durante o referido evento, no dia 

2.10.2016. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a APLAS – Associação Princesa Leonor, Aceita e 

Sorri, do pagamento de taxas pelo licenciamento da Manifestação Desportiva, Ocupação da Via 

Pública e Licença Especial de Ruído, a realizar no dia 2 de outubro de 2016, em Peniche.» O 

senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.875 NIPG 15200/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

19) Atribuição de apoio à Oceanevents, para realização do evento denominado Meo Rip Curl 

Pro Portugal 2016 – Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1587/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 22 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 
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em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que a Oceanevents (representante da World Surf League) solicitou apoio logístico 

para a realização do evento “Meo Rip Curl Pro Portugal 2016”. 

Atendendo ao interesse e projeção da atividade para a promoção de Peniche. 

Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoie logisticamente a atividade 

promovida pela Oceanevents.» (Doc.876 NIPG 15263/16) ----------------------------------------------  

 

20) Atribuição de apoio à Federação Portuguesa de Surf, para realização de estágio da equipa 

nacional de bodyboard júnior – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------------------  
Deliberação n.º 1588/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 26 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a solicitação da Federação Portuguesa de Surf e a informação do Centro de Alto 

Rendimento, datada de 26 de setembro de 2016, que se anexa, relativa ao apoio logístico para o 

estágio da Equipa Nacional de Bodyboard Júnior, no âmbito da preparação para o Campeonato 

da Europa de Bodyboard a realizar em Marrocos. 

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

Considerando que a atividade teve início no dia 26 de setembro de 2016, e que, por já não haver 

reunião da Câmara Municipal antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista 

no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei, por meu 

despacho de 265 de setembro de 2016, o apoio logístico à Federação Portuguesa de Surf para a 

realização do Estágio da equipa Nacional Juniores, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara o ratifique.» 

O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste 

assunto. (Doc.877 NIPG 15473/16) --------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1589/2016: 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 cinco minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a 

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

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

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

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

 

APROVAÇÃO: 

 

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

7 de novembro 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. ----------------------------------------  


