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ATA N.º 63/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro 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, Cristina Maria Luís Leitão 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) Estudo Urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Pelouro 

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

 ------------------- 2) Aplicação de pilaretes no Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José 

Estêvão, em Peniche – Pelouro do Planeamento; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Exposição apresentada por diversos munícipes, residentes na localidade de 

Bufarda – Pelouro do Planeamento; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito no Porto de Pesca, 

Armazém n.º 40, em Peniche, requerida pela empresa Tejo Ribeirinho, L.da – Pelouro do 

Urbanismo;---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 5) Regulamento do Comércio e da Prestação de Serviços de Restauração e/ou 

Bebidas não Sedentários do Município de Peniche – Pelouro de Mercados e Feiras; ----------------  

 ------------------- 6) Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais e de Prestação de Serviços no Concelho de Peniche – Pelouro das Atividades 

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

 ----------------- Divisão de Energia e Ambiente: ------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Requalificação do Jardim de São Vicente, em Peniche – Pelouro dos Espaços 

Verdes;--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 8) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do 

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

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

 ------------------- 9) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo 

Atouguiense – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de 

Peniche – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Ferrel, referente 

ao ano de 2015 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Ferrel, referente 
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ao ano de 2016 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao 

contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Serra d’El-Rei, 

referente ao ano de 2016 – Pelouro de Ligação às Freguesias; -------------------------------------------  

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

 ------------------- 14) Reserva de lugar de estacionamento para cargas e descargas, na Avenida 

Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ----------------  

 ------------------- 15) Sinalização vertical e horizontal na Rua do Forte da Luz, em Peniche – 

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

 ------------------- 16) Obras a realizar por administração direta, de 28 de novembro de 2016 a 20 de 

fevereiro de 2017 – Pelouro das Obras Municipais; -------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 17) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido por João Manuel 

Lancha Ribeiro – Pelouro das Atividades Económicas; ---------------------------------------------------  

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

 ------------------- 18) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de 

serviços de restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Ricardo Manuel Pereira Gaspar 

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

 ------------------- 19) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de 

serviços de restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Andrea Reges Rodrigues – 

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

 ------------------- 20) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de 

serviços de restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Sandra Maria Lopes Marques 

Lourenço – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em 

Ferrel, requerida por Mário Luís Lopes Martins Loureiro – Pelouro das Atividades Económicas;  

 ------------------- 22) Ocupação de espaço público para a realização de ação de angariação de 

fundos, requerida pela Escola Secundária de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; -----  

 ------------------- 23) Instalação de um placar publicitário, na Avenida do Porto de Pesca (junto ao 

entroncamento da Rua Dr. Ernesto Moreira), em Peniche, requerida pela empresa Comumspace, 

L.da – Pelouro das Atividades Económicas; -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa (junto ao hotel MH), em Peniche, requerida pela empresa Comumspace, L.da 

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

 ------------------- 25) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa (junto ao entroncamento da Rua do Juncal), em Peniche, requerida pela 

empresa Comumspace, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------  

 ------------------- 26) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (após a rotunda da 

Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa), em Peniche, requerida pela empresa 

Comumspace, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; -----------------------------------------------  

 ------------------- 27) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (antes da rotunda 

da Avenida do Porto de Pesca), em Peniche, requerida pela empresa Comumspace, L.da – Pelouro 

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

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

 ------------------- 28) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de 

diversas localidades do concelho – Pelouro do Associativismo; -----------------------------------------  

 ------------------- 29) Atribuição de apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, referente à colaboração em eventos organizados pelo Município – Pelouro 

das Finanças;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 30) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Cultural dos Bôlhos, no 

âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização 

de bailes de Natal e de Passagem de Ano – Pelouro do Associativismo. -------------------------------  

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

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

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

Estiveram presentes a senhora Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, e o senhor Pedro Ferreira, Assistente Técnico do Departamento 

Administrativo e Financeiro, 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 durante 

a apreciação e votação dos pontos um a quatro da ordem do dia, e os senhores Nuno Cativo e Sara 

Gomes, Chefe de Divisão e Técnica Superior de Arquitetura Paisagística da Divisão de Energia e 

Ambiente, durante a discussão da pérgula do Parque Urbano, no período de antes da ordem do dia, 

e durante a apreciação do ponto sete da ordem do dia. ----------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 57/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

31 de outubro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelo membro da Câmara.-------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

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

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

 

- 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, à construção de um passeio 

pedonal junto à EN 247, no Alto Veríssimo, tornejando para a Rua Principal, em Bufarda e à 

intervenção de reabilitação da Fonte dos Loureiros. O senhor Presidente da Câmara esclareceu 

a importância de se fazer um levantamento topográfico de toda a zona da fonte, no sentido de se 

tentar perceber que tipo de soluções se podem ali adotar e esclarecer questões de propriedade. O 

senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter sido decidido ouvir-se as Infraestruturas de Portugal 

e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, relativamente à proposta existente, que será presente, 

posteriormente, à Câmara Municipal para tomada de decisão. O senhor Presidente da Câmara 

disse haver duas alternativas para a resolução da situação, designadamente, a concretização de um 

passeio com uma medida não regulamentar e que não satisfaria, ou com uma medida mais folgada, 

mas que implicará uma negociação com os proprietários dos terrenos adjacentes. O senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, deu 

conta de que, para além do parecer da APA, foi rececionado o parecer da CCDR, que corrobora 

com o que foi dito pela APA, ou seja, que o requerente tem que apresentar mais dados. Disse que 

o requerente foi imediatamente notificado, no sentido de fazer a junção desses dados, para que 

possa ser efetuada uma reapreciação de todo o processo, dizendo que o processo aguarda que o 

requerente os envie. O senhor Presidente da Câmara, tendo em conta a pressão que existe sobre 

este assunto, solicitou que o requerente fosse chamado para um atendimento, no sentido de se 

perceber, se está a ser dada sequência ao processo. --------------------------------------------------------  
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- Ricardo Silva morador na Rua dos Livraldos, em Ferrel, questionou para quando estava previsto 

o alcatroamento da mesma. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que esta rua fazia 

parte dos arruamentos registados para melhoramento e alcatroamento. Disse não ter sido possível, 

no ano corrente, intervencionar a rua em causa, uma vez que, grande parte do investimento em 

alcatrão foi concentrado, de forma significativa, no agora designado, Rossio de Ferrel. ------------  

   

- João Campos questionou o que a Câmara Municipal tinha previsto, em termos intervencionais, 

para a zona dunar de Peniche de Cima, no âmbito do Programa da Orla Costeira e para a sua 

concessão de praia. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Arquiteto Ribeiro 

Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que verificasse e fizesse uma 

informação, relativamente ao que está previsto para aquela zona, em termos de intervenção. Deu 

conta de que, na reunião de concertação do POC, foi dito que, para cada concessão deveria ser 

elaborado um histórico e, posteriormente, ocultada a Câmara Municipal, relativamente a cada uma 

das situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 

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

- No dia 29 de novembro, reuniu-se com a Diretora do Pavilhão do Conhecimento e Presidente da 

Agência Ciência Viva, Rosalia Vargas. ----------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de novembro, reuniu-se com três elementos dos orgãos sociais do Centro de Canoagem 

do Oeste, a propósito dos desenvolvimentos do projeto. --------------------------------------------------  

- No dia 30 de novembro, esteve presente no Conselho Intermunicipal do Oeste. --------------------  

- No dia 1 de dezembro, esteve presente nas comemorações do 114.º Aniversário da Sociedade 

Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia, agradecendo o convite e 

felicitando-a por mais um aniversário.  ----------------------------------------------------------------------  

- No dia 3 de dezembro, esteve presente na Festa de Natal da empresa Plantigrrou, felicitando-a 

pela iniciativa e pela dinâmica empresarial transmitida. --------------------------------------------------    

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 28 de novembro a 5 de 

dezembro do corrente ano: -------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Na reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal;  

- Na reunião com os parceiros e comerciantes da zona central de Peniche sobre o programa 

“Natal Penicheiro 2016”;  

-Nas comemorações do 114º Aniversário da Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 

Atouguia da Baleia;  

- No acompanhamento efetivo às diversas obras municipais em curso, com destaque para a 

instalação do novo equipamento do Parque Infantil do Parque Municipal de Campismo;  

-Na Festa de Natal da empresa Plantigrou, em Atouguia da Baleia;  

- Na noite de Fados para angariação de fundos para a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche;  
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- Nas comemorações do 65.º Aniversário do Atlético Clube de Geraldes.» ----------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Associou-se às felicitações, já dirigidas à Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 

Atouguia da Baleia e ao Atlético Clube de Geraldes. -----------------------------------------------------  

- Reuniu-se com o Presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. -----------   

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se às felicitações efetuadas relativamente ao aniversário da Sociedade Filarmónica 

União 1º de Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia, do Atlético Clube de Geraldes e agradeceu 

o convite que lhe foi endereçado para estar presente no almoço da Festa de Natal da empresa 

Plantigrou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Relembrou o pedido dirigido à Câmara Municipal, por parte da Organização da Festa em honra 

de Nossa Senhora da Boa Viagem para marcação de uma reunião, dizendo que se deveria agendar 

a marcação da mesma, com a maior brevidade possível. O senhor Presidente da Câmara disse 

que agendaria um dia, tendo em conta as agendas de todos os membros da Câmara Municipal. ---   

- Questionou relativamente a alguma evolução do processo de concurso para arrendamento do 

equipamento municipal da Praia do Molhe Leste, designado por Taskareia. O senhor Presidente 

da Câmara disse que iria reunir, no dia seguinte, com a Assessora Jurídica na área do 

procedimento administrativo e atividade regulamentar, para abordar o assunto. ----------------------  

- Perguntou, uma vez mais, pela informação, que o senhor Presidente da Câmara disse que seria 

prestada à Câmara, relativamente aos processos de legalização da ampliação das habitações das 

senhoras Argentina e Graciete Bandeira e do senhor Elói, sitas no Bairro do Visconde, em Peniche, 

na sequência da presença das senhoras, na reunião de câmara de 16 de agosto de 2016, no período 

de audição do público. O senhor Presidente da Câmara relembrou que, na última reunião em que 

o assunto foi abordado, os serviços, já haviam manifestado dificuldade em recolher toda a 

informação necessária. O senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística disse ter solicitado à senhora Arquiteta Etelvina Alves, Técnica Superior de 

Arquitetura, um apanhado de toda a situação, para efetuar a informação solicitada. O senhor 

Presidente da Câmara renovou a necessidade de se efetuar essa informação. -----------------------  

- Referiu uma situação que se verificou junto ao molok existente na Rua Arquiteto Paulino Montez, 

em Peniche, designadamente o lixo espalhado na envolvente. Deu conta que esta situação foi 

responsabilidade das gaivotas. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse tratar-se de uma 

situação desagradável e que havia solicitado uma intervenção urgente, deparando-se 

posteriormente, com o problema de avaria no equipamento que procede à retirada dos moloks. O 

senhor Presidente da Câmara, tendo em conta a sugestão do senhor Vereador Jorge Gonçalves, 

garantiu que seria apresentada uma informação escrita, relativamente a esta situação.  -------------   

- Solicitou o ponto de situação relativamente ao processo de reclamação, que havia sido entregue, 

na Câmara Municipal de Peniche, no dia 14 de junho de 2016, que tem como assunto a queda que 

a senhora Edite sofreu, na Rua Tenente Valadim, em Peniche, por ter tropeçado numa tampa de 

saneamento que não estava nivelada com o piso da artéria. O senhor Presidente da Câmara disse 

ter informação de que o processo tem estado a ser trabalhado pelos SMAS, com a companhia de 

seguros, e que foram solicitados mais detalhes de como a situação terá ocorrido. --------------------  

- Manifestou interesse para conhecer o parecer emitido pela doutora Fernanda Paula Oliveira, 

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, solicitando, por isso, a sua disponibilização. O senhor Presidente da Câmara 
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solicitou, uma vez mais, que o parecer fosse disponibilizado a todos os membros da Câmara 

Municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou a disponibilização, para conhecimento, da resposta do jurista relativamente aos 

arrendamentos da Prageira. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou aos serviços a gravação da reunião de 29 de março de 2016, no que diz respeito ao 

protocolo celebrado com a URAP. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços que 

disponibilizassem a gravação ao senhor Vereador. --------------------------------------------------------  

- Questionou se estava a ser trabalhada a questão dos estacionamentos privativos, dada a 

necessidade de se criar uma solução para estas situações, no âmbito da tabela de taxas. Deu conta 

da existência de algumas situações de estacionamentos privativos, e da necessidade de se discutir 

esta matéria. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro deu conta de 

que o Gabinete Jurídico teve como entendimento, prever este assunto no regulamento de 

estacionamentos condicionados. O senhor Presidente da Câmara solicitou que se incluísse este 

tema, nos assuntos a colocar à Assessora Jurídica na área do procedimento administrativo e 

atividade regulamentar -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Propôs o agendamento de uma reunião com a Junta e Freguesia de Ferrel, a propósito da situação 

do cemitério daquela localidade, e questionou o ponto de situação financeiro relativamente aos 

pagamentos à referida Junta. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que tem reunido 

regularmente com a Junta de Freguesia de Ferrel sobre a questão do cemitério e que havia sido 

dado corpo à proposta, que vai ao encontro das pretensões do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferrel, dizendo que o assunto não se encontra, atualmente do lado da Câmara 

Municipal. Disse concordar com a pretensão do senhor Vereador, em fazer-se uma reunião 

conjunta com a Junta e Freguesia de Ferrel, tendo ficado agendada para dia 19 de dezembro de 

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

  

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se a todas as felicitações endereçadas, ao Atlético Clube de Geraldes, à empresa 

Plantigrou e especialmente à Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902, de Atouguia 

da Baleia, fazendo votos que no próximo dia 9 de dezembro, na Assembleia Geral, se faça a eleição 

dos novos corpos gerentes. ------------------------------------------------------------------------------------    

- Referiu o projeto do Centro de Canoagem do Oeste e os seus desenvolvimentos. O senhor 

Presidente da Câmara assumiu o compromisso de partilhar com todos os membros da Câmara, 

a informação fruto da reunião a realizar entre o Centro de Canoagem do Oeste e a Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação relativamente à questão dos RSU, dizendo ter tido conhecimento 

de outras situações semelhantes à descrita pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, questionando a 

existência de alguma causa/efeito sobre a questão do feriado e de uma possível ponte ou questões 

climáticas, para a ocorrência destas situações.  -------------------------------------------------------------  

- Solicitou informação relativamente ao número de técnicos e quais os técnicos, que têm 

participado nas ações de formação/informação, levadas a cabo pela Valorsul, no Centro de 

Interpretação Ambiental do Oeste. Questionou quais as escolas do concelho de Peniche e o número 

de alunos que têm participado em ações de sensibilização, levadas a cabo pela Valorsul, quer no 

Centro de Interpretação Ambiental do Oeste, quer nas próprias escolas do concelho. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que iria recolher essa informação junto dos serviços. Disse que 

em 2015, foi feita uma campanha de sensibilização, com um folheto, em todas as escolas do 

primeiro ciclo e que, este ano, foram envolvidas vinte e oito escolas, do primeiro ciclo, nas ações 

da Valorsul. Disponibilizou ao senhor Vereador informação relativa à distribuição e ao 

envolvimento de cada escola do primeiro ciclo. ------------------------------------------------------------    

- Disse aguardar informação relativa aos autos levantados, pelas forças de segurança, às 
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autocaravanas. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro deu conta 

de que a informação solicitada foi enviada, via e-mail, no dia 17 de outubro às 19h40. -------------    

- Solicitou o ponto de situação relativamente à concretização de uma zona de estacionamento de 

autocaravanas no Casal Moinho. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse julgar que o projeto 

se encontrava com a senhora Engenheira Florinda Monteiro, para efetuar o procedimento 

relativamente aos projetos de especialidade, em falta. ----------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Em nome dos Vereadores do Partido Social Democrata, associou-se aos votos, já formulados 

pelos restantes Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ser visível o alto astral que a iluminação de Natal tem produzido na comunidade, e que as 

redes sociais são um bom sintoma disso. --------------------------------------------------------------------    

- Abordou, uma vez mais, o tema da falta de limpeza urbana, que tem sido abordado de forma 

sistemática nas reuniões de câmara, e referiu a situação sucedida junto ao molok existente na Rua 

Arquiteto Paulino Montez, amplamente difundida nas redes sociais e que todos devem ter tido 

conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

- Reiterou as solicitações efetuadas, pela senhora Vereadora Sofia Barradas, relativamente aos 

recursos humanos, designadamente sobre os trabalhadores que a Câmara Municipal perdeu, e em 

que serviços, as admissões efetuadas, por serviço, no mesmo período, e se possível, as admissões 

previstas no orçamento de 2017, por serviço. Disse ser importante analisar esta informação, tendo 

em conta que o argumento da escassez de recursos é de forma sistemática aduzido. A senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que a informação estava a 

ser elaborada, tendo em conta o detalhe com que foi pedida, que obriga a uma análise mais 

minuciosa, do que a que é enviada geralmente para a DGAL. -------------------------------------------  

- Questionou relativamente às conclusões da Comissão Consultiva de Acompanhamento, da 

concessão municipal da Nau dos Corvos e da existência de alguma posição relativamente a este 

assunto. O senhor Presidente da Câmara disse que iria reunir, no dia seguinte, com a Assessora 

Jurídica na área do procedimento administrativo e atividade regulamentar, para abordar o assunto. 

- Questionou qual o caminho a seguir, relativamente à instalação de um telheiro no sintético junto 

ao Grupo Desportivo de Peniche, por forma a abrigar quem vai assistir aos jogos. Disse julgar ser 

possível encontrar-se um orçamento para a intervenção, menos avultado. O senhor Vice-

Presidente da Câmara esclareceu que a pérgula existente não teve como objetivo vir a ser uma 

bancada central, por isso, tudo o que for feito agora será de adaptação do existente, face à 

necessidade de funcionamento do relvado sintético. A Técnica Superior de Arquitetura 

Paisagista, Sara Gomes, efetuou alguns esclarecimentos relativamente aos motivos de adoção da 

solução apresentada. O senhor Engenheiro Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Energia e 

Ambiente complementou o que havia sido dito pela Técnica Superior, com mais alguns aspetos. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter que se encontrar duas soluções, uma de equilíbrio, 

que permita o funcionamento, e uma outra, de investimento maior. O senhor Presidente da 

Câmara solicitou que, logo que houvesse uma ponderação sobre o assunto, fosse presente a 

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

- Solicitou o ponto de situação relativamente à concretização das instalações sanitárias no Parque 

Urbano, dizendo julgar, já ser tempo, de resolver esta situação. O senhor Presidente da Câmara 

disse ter enviado um pedido por e-mail, para que os serviços dessem informação sobre o assunto.  

- Solicitou a confirmação da presença da Organização da Festa em honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem e do Professor Jorge Carvalho, a propósito da segunda fase das obras do fosso das 

muralhas, na reunião de câmara seguinte. Relativamente à segunda fase da obra do fosso da 

muralha, questionou qual a metodologia que seria adotada, aquando da abordagem do tema, bem 

como o objetivo da discussão. O senhor Presidente da Câmara disse que o objetivo da ida do 
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professor Jorge Carvalho à reunião do dia 12 de dezembro de 2016, era verificar, num primeiro 

plano, e face às apresentações efetuadas e deliberações tomadas, a possibilidade de se poder traçar 

um plano para dar continuidade, nomeadamente à questão da área de reabilitação urbana e 

incontornavelmente a questão da segunda fase das obras do fosso da muralha. Por se tratar de um 

assunto importante e estruturante, o senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta da sua ausência 

na reunião de dia 12 de dezembro de 2016. O senhor Presidente da Câmara sugeriu a hipótese 

de agendamento do assunto para a reunião de câmara ordinária a realizar-se no dia 19 de dezembro 

de 2016, ou para uma reunião extraordinária temática. O senhor Vereador Filipe Sales disse 

compreender o impedimento, todavia não concorda com o protelamento do assunto. O senhor 

Presidente da Câmara, de acordo com o entendimento de todos, sugeriu a possibilidade de se 

agendar a reunião temática para o dia 19 de dezembro de 2016, no período da manhã.  -------------  

 

 

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) Estudo Urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Pelouro do 

Planeamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1910/2016: Deliberado voltar a apreciar o Estudo Urbanístico da Praça Jacob 

Rodrigues Pereira, em Peniche, em reunião extraordinária da Câmara Municipal, a realizar no dia 

14 de dezembro de 2016, e convidar os comerciantes que exercem atividade naquela artéria para 

estarem presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Filipe Sales considera ser um atestado de incapacidade a esta Câmara, o facto 

de se ter deliberado no dia 26 de setembro de 2016, que a intervenção de requalificação fosse 

efetuada sem a deslocalização dos táxis, e que agora, por ter havido uma abordagem, por parte dos 

taxistas, no sentido da deslocalização da praça de táxis, se realize uma reunião, com objetivo de 

auscultação dos mesmos. Esclareceu, uma vez mais, os motivos pelos quais os Vereadores do PSD, 

sempre, defenderam a opção da relocalização dos táxis, designadamente por motivos de 

prioridade, de consumo de combustível e ambientais. O senhor Presidente da Câmara disse que, 

apesar da deliberação ter sido tomada, iria ouvir os taxistas e esclareceu que o que esteve em casa 

para que não se optasse pela deslocalização da praça de táxis foi o facto de, com essa opção, teria 

que ser retirado o estacionamento que as pessoas ocupam para fazerem utilização dos diversos 

serviços ali existentes. O senhor Vereador Jorge Gonçalves relembrou os desenvolvimentos que 

este processo teve ao longo do tempo, referindo algumas propostas que foram apresentadas, até 

aos dias de hoje. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse não ser a primeira vez que existem 

alterações a projetos em curso, até porque existem obras que, elas próprias ditam alterações que, à 

partida não se verificam. Disse que haviam concluído que, a solução que melhor correspondia à 

situação do momento, era a que foi proposta, tendo em conta a análise feita às questões do 

estacionamento para os táxis, estacionamento de apoio aos serviços existentes, etc. Referiu a 

questão da dimensão/altura dos táxis atuais, que de facto, causa algum impacto, ao nível dos 

estabelecimentos comerciais ali existentes, com a solução de elevação do piso. Relativamente à 

questão da poluição, disse que, atualmente, os táxis são funcionalmente diferentes, e que apesar 

de poluírem as emissões são muito menores. Disse não ver mal nenhum em que a Câmara 

Municipal reconsidere a decisão, após audição dos taxistas. O senhor Vereador Filipe Sales 
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reiterou a ideia de que o processo de audição deve ser anterior ao processo de decisão.-------------  

 

2) Aplicação de pilaretes no Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estêvão, em 

Peniche – Pelouro do Planeamento: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1911/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para eliminação dos pilaretes que foram colocados no espaço 

frontal ao patamar de acesso ao n.º 23 da Rua José Estêvão, em Peniche. -----------------------------  

 

3) Exposição apresentada por diversos munícipes, residentes na localidade de Bufarda – 

Pelouro do Planeamento: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1912/2016: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da informação do Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada 

de 24 de novembro de 2016, referente a uma exposição apresentada por diversos munícipes, 

residentes na localidade de Bufarda. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística para que a referida informação seja remetida aos 

exponentes. (NIPG 14242/16) ---------------------------------------------------------------------------------   

 

4) Autorização de Atividade (RJACSR), para o prédio sito no Porto de Pesca, Armazém n.º 40, 

em Peniche, requerida pela empresa Tejo Ribeirinho, L.da – Pelouro do Urbanismo:-------------  
Deliberação n.º 1913/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Deferir a autorização de atividade solicitada, pelos motivos e com os fundamentos constantes na 

informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 29 de novembro 

de 2016, visto ter obtido parecer favorável da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, 

recebido em 29 de novembro de 2016.» (Doc.1041 NIPG 16472/16) ----------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

5) Regulamento do Comércio e da Prestação de Serviços de Restauração e/ou Bebidas não 

Sedentários do Município de Peniche – Pelouro de Mercados e Feiras: -----------------------------  
Deliberação n.º 1914/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções, dos senhores 

Vereadores do Partido Socialista, e dois votos contra, dos senhores Vereadores do Partido Social 

Democrata, aprovar e submeter a consulta pública o projeto do Regulamento do Comércio e da 

Prestação de Serviços de Restauração e/ou Bebidas não Sedentários do Município de Peniche, 

proposto pelo senhor Vice-Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------  

 

6) Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 

de Prestação de Serviços no Concelho de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: ------  
Deliberação n.º 1915/2016: Deliberado voltar a apreciar na próxima reunião da Câmara 

Municipal a proposta do senhor Presidente da Câmara referente ao Regulamento Municipal de 

Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços no 

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

 

DIVISÃO DE ENERGIA E AMBIENTE: 

 

7) Requalificação do Jardim de São Vicente, em Peniche – Pelouro dos Espaços Verdes: ------  
Deliberação n.º 1916/2016: Por proposta do senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal tomou 
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conhecimento do projeto de requalificação do Jardim de São Vicente, em Peniche. -----------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

8) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para 

o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1917/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da DDAF, de 30 de novembro de 2016, que se anexa, proponho que 

a Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 

(modificação n.º 29), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.1042 

NIPG 19121/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

9) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo Atouguiense – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1918/2016: Deliberado voltar a apreciar na próxima reunião da Câmara 

Municipal a proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo 

Atouguiense. (NIPG 19094/16) -------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1919/2016: Deliberado voltar a apreciar na próxima reunião da Câmara 

Municipal a proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo 

de Peniche. (NIPG 19093/16) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

11) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Ferrel, referente ao ano de 

2015 – Pelouro de Ligação às Freguesias:-----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1920/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da DDAF, 125/2016, de 30 de novembro de 2016, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento à Freguesia de Ferrel, para 

comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção de um equipamento afeto ao 

exercício das competências delegadas, realizadas em 2015 no valor de 161,42€, nos termos da 

alínea a) do artigo 7.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a 

Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Ferrel, em 2 de maio de 2014.» 

(Doc.1043 NIPG 829/16) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Ferrel, referente ao ano de 

2016 – Pelouro de Ligação às Freguesias:-----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1921/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 a informação da DDAF, 126/2016, de 30 de novembro de 2016, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal autorize o pagamento à Freguesia de Ferrel, para 

comparticipar em 50% o pagamento da despesa com a manutenção de um equipamento afeto ao 

exercício das competências delegadas, realizadas em 2016 no valor de 858,72€, nos termos da 

alínea a) do artigo 7.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a 

Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Ferrel, em 2 de maio de 2014.» 

(Doc.1044 NIPG 16593/16) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de 

execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Serra d’El-Rei, referente 

ao ano de 2016 – Pelouro de Ligação às Freguesias: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1922/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da DDAF, 124/2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize o pagamento de 785,16€ à Freguesia da Serra D´El Rei, para comparticipar 

em 50% o pagamento das despesas com a manutenção de equipamentos afetos ao exercício das 

competências delegadas, realizada em 2016, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato de 

Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta 

de Freguesia da Serra D´El Rei, em 2 de maio de 2014.» (Doc.1045 NIPG 14558/16) -------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

14) Reserva de lugar de estacionamento para cargas e descargas, na Avenida Monsenhor 

Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ----------------------------  
Deliberação n.º 1923/2016: Deliberado solicitar à Junta de Freguesia de Peniche o seu parecer 

sobre a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 29 de novembro de 2016, relativa 

à reserva de lugar de estacionamento para cargas e descargas, na Avenida Monsenhor Manuel 

Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche. (NIPG 16380/16) ----------------------------------------------  

 

15) Sinalização vertical e horizontal na Rua do Forte da Luz, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1924/2016: Relativamente à proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 29 de novembro de2016, referente à sinalização vertical e horizontal na Rua do Forte da 

Luz, em Peniche, deliberado que os serviços verifiquem se existe a necessidade de a Câmara 

Municipal aprovar a colocação de sinalização nos diversos entroncamentos da Rua do Forte da 

Luz, nomeadamente no entroncamento com a Rua da Papôa. (NIPG 17685/16) ----------------------  

 

16) Obras a realizar por administração direta, de 28 de novembro de 2016 a 20 de fevereiro de 

2017 – Pelouro das Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1925/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, anexa-se o mapa de obras a executar por administração direta, para o período de 

28 de novembro de 2016 a 20 de fevereiro de 2017, dando-se assim conhecimento das obras em 

curso. Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva 

ratificação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.1046 NIPG 
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19001/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

17) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido por João Manuel Lancha 

Ribeiro – Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1926/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 por João Manuel Lancha Ribeiro, por requerimento, datado de 10 de 

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

Órgãos Municipais, datada de 28.11.2016, proponho que se autorize o averbamento na Licença 

de Táxi n.º 5, do novo veículo de marca Dacia, modelo Lodgy, matrícula 34-SB-99, nos termos do 

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

Passageiros do Município de Peniche.» (Doc.1047 NIPG 17991/16) ----------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

18) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de serviços de 

restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Ricardo Manuel Pereira Gaspar – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1927/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Senhor Ricardo Manuel Pereira Gaspar, por requerimento datado 

de 21 de novembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio 

aos Órgãos Municipais, datada de 22 de novembro de 2016, e a data comemorativa em questão, 

proponho que se autorize a emissão de uma licença para ocupação do espaço público, nos termos 

do n.º 2 do art.º 60.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, para 

instalação de uma roulotte/carrinha, para prestação de serviços de restauração e bebidas de 

caráter não sedentário, de venda de farturas, pipocas e algodão doce, no Parque Estacionamento 

Central da Cidade, no dia 31 de dezembro de 2016, com o pagamento das inerentes taxas, devendo 

ainda o requerente efetuar a Mera Comunicação, ao abrigo do RJACSR.» (Doc.1048 NIPG 

18501/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de serviços de 

restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Andrea Reges Rodrigues – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1928/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Senhor Andrea Reges Rodrigues, por requerimento datado de 21 

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

Órgãos Municipais, datada de 22 de novembro de 2016, e a data comemorativa em questão, 

proponho que se autorize a emissão de uma licença para ocupação do espaço público, nos termos 

do n.º 2 do art.º 60.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, para 

instalação de uma roulotte/carrinha, para prestação de serviços de restauração e bebidas de 

caráter não sedentário, de venda de Hambúrgueres e bifanas, no Largo da Ribeira ou outro 

alternativo, nos dias 30 e 31 de dezembro de 2016, com o pagamento das inerentes taxas, devendo 
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ainda o requerente efetuar a Mera Comunicação, ao abrigo do RJACSR.» (Doc.1049 NIPG 

18487/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de serviços de 

restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Sandra Maria Lopes Marques 

Lourenço – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1929/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 24 de novembro 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 Senhora Sandra Maria Lopes Marques Lourenço, por 

requerimento datado de 15 de novembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas 

e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de novembro de 2016, e a data 

comemorativa em questão, proponho que se autorize a emissão de uma licença para ocupação do 

espaço público, nos termos do n.º 2 do art.º 60.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação 

do Espaço Público, para instalação de uma roulotte/carrinha, para prestação de serviços de 

restauração e bebidas de caráter não sedentário, venda de farturas, pipocas e algodão doce, no 

Parque Estacionamento Central da Cidade, no dia 31 de dezembro de 2016, com o pagamento 

das inerentes taxas, devendo ainda o requerente efetuar a Mera Comunicação, ao abrigo do 

RJACSR.» (Doc.1050 NIPG 18193/16) ----------------------------------------------------------------------  

 

21) Ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em Ferrel, 

requerida por Mário Luís Lopes Martins Loureiro – Pelouro das Atividades Económicas: ------  
Deliberação n.º 1930/2016: Deliberado voltar a apreciar na próxima reunião da Câmara 

Municipal a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 30 de novembro de 2016, relativa 

à ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em Ferrel, requerida 

por Mário Luís Lopes Martins Loureiro. (NIPG 3954/16) ------------------------------------------------  

 

22) Ocupação de espaço público para a realização de ação de angariação de fundos, requerida 

pela Escola Secundária de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------  
Deliberação n.º 1931/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 Escola Secundária de Peniche, por requerimento entrado nestes 

Serviços, em 28 de novembro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 29 de novembro de 2016, proponho que se 

autorize a emissão de uma licença para ocupação da via pública, em diversas artérias da zona 

central da cidade, entre os dias 01 e 16 de dezembro de 2016,  para  ações de rua alusivas ao 

Natal, bem como para recolhas de fundos com objetivos de solidariedade social, nos termos do 

Art.º 86 do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, e respetiva isenção 

de taxas.» (Doc.1051 NIPG 18835/16) ----------------------------------------------------------------------  

 

23) Instalação de um placar publicitário, na Avenida do Porto de Pesca (junto ao 

entroncamento da Rua Dr. Ernesto Moreira), em Peniche, requerida pela empresa 

Comumspace, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1932/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 Comumspace, L.da, por requerimento, datado de 14 de maio 

de 2016, para colocação de outdoor na Avenida Porto de Pesca, nesta cidade e considerando a 
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informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de 

novembro de 2016, e o facto da mesma, no prazo estabelecido, não se ter pronunciado sobre a 

referida intenção, deixa-se à consideração da Digníssima Câmara a deliberação final de 

indeferimento do pedido e respetivo arquivamento do processo.» (Doc.1052 NIPG 7070/15) -----  

 

24) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de 

Sousa (junto ao hotel MH), em Peniche, requerida pela empresa Comumspace, L.da – Pelouro 

das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1933/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 Comumspace, L.da, por requerimento, datado de 14 de maio 

de 2016, para colocação de outdoor na Avenida Monsenhor Bastos, nesta cidade e considerando 

a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de 

novembro de 2016, e o facto da mesma, no prazo estabelecido, não se ter pronunciado sobre a 

referida intenção, deixa-se à consideração da Digníssima Câmara a deliberação final de 

indeferimento do pedido e respetivo arquivamento do processo.» (Doc.1053 NIPG 7072/15) -----  

 

25) Instalação de um placar publicitário, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de 

Sousa (junto ao entroncamento da Rua do Juncal), em Peniche, requerida pela empresa 

Comumspace, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1934/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 Comumspace, L.da, por requerimento, datado de 13 de maio 

de 2016, para colocação de outdoor no entroncamento Avenida Monsenhor Bastos / Rua do 

Juncal, nesta cidade e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 25 de novembro de 2016, e o facto da mesma, no prazo 

estabelecido, não se ter pronunciado sobre a referida intenção, deixa-se à consideração da 

Digníssima Câmara a deliberação final de indeferimento do pedido e respetivo arquivamento do 

processo.» (Doc.1054 NIPG 7069/15) -----------------------------------------------------------------------  

 

26) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (após a rotunda da Avenida 

Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa), em Peniche, requerida pela empresa 

Comumspace, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1935/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 Comumspace, L.da, por requerimento, datado de 14 de maio 

de 2016, para colocação de outdoor na Rua dos Pocinhos junto à rotunda da Avenida Monsenhor 

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

Órgãos Municipais, datada de 25 de novembro de 2016, e o facto da mesma, no prazo 

estabelecido, não se ter pronunciado sobre a referida intenção, deixa-se à consideração da 

Digníssima Câmara a deliberação final de indeferimento do pedido e respetivo arquivamento do 

processo.» (Doc.1055 NIPG 7065/15) -----------------------------------------------------------------------  

 

27) Instalação de um placar publicitário, na Rua dos Pocinhos (antes da rotunda da Avenida 

do Porto de Pesca), em Peniche, requerida pela empresa Comumspace, L.da – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1936/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro 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 Comumspace, L.da, por requerimento, datado de 14 de maio 

de 2016, para colocação de outdoor na Rua dos Pocinhos, nesta cidade e considerando a 

informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de 

novembro de 2016, e o facto da mesma, no prazo estabelecido, não se ter pronunciado sobre a 

referida intenção, deixa-se à consideração da Digníssima Câmara a deliberação final de 

indeferimento do pedido e respetivo arquivamento do processo.» (Doc.1056 NIPG 7067/15) -----  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

28) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de diversas 

localidades do concelho – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1937/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 3 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda os seguintes apoios às 

associações que se seguem, considerando-se que está devidamente justificado o caráter 

excecional das mesmas: 

União Desportiva e Cultural de São Bernardino, o apoio financeiro de 2 106,15 €; 

Sporting Clube da Estrada, o apoio financeiro no valor de 3 900,00 €; 

Centro Social da Bufarda, o apoio financeiro no valor de 1 311,95 €; 

Serrana – Associação Desportiva Cultural recreativa, o apoio financeiro no valor de 5 877,50.» 

(Doc.1057 NIPG 19108/16) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

29) Atribuição de apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche, referente à colaboração em eventos organizados pelo Município – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1938/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 30 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda à referida entidade um 

subsídio extraordinário, no valor de 8571,87 euros, referente à colaboração nos eventos 

organizados pelo Município “Mostra Internacional de Rendas” e “Campeonato de Águas 

Abertas”.» (Doc.1058 NIPG 12601/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

30) Atribuição de apoio à Associação Desportiva e Cultural dos Bôlhos, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização de bailes 

de Natal e de Passagem de Ano – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 1939/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 30 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º 
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do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Associação 

Desportiva e Cultural dos Bôlhos, o apoio logístico para a Festa dos Bôlhos de 23 e 30 de 

dezembro, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade 

pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a 

apoiar.» (Doc.1059 NIPG 19000/16) ------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1940/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 14 de 

dezembro de 2016, com início às vinte e uma horas, e dispensar a convocação escrita. -------------  

Deliberado, ainda, que as reuniões ordinárias previstas para os dias 26 de dezembro de 2016 e 2 

de janeiro de 2017 se realizem nos dias 28 de dezembro de 2016 e 3 de janeiro de 2017, 

respetivamente, ambas com início ás catorze horas e trinta minutos. -----------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1941/2016: 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 vinte horas, 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 ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

23 de janeiro de 2017, 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. ----------------------------------------  


