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ATA N.º 64/2016 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Aos doze 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, 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega – Pelouro do Planeamento; 

 ------------------- 2) Projeto tipo para alteração de varandas dos edifícios do Bairro do Vale Verde, 

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

 ------------------- 3) Aquisição de prédio sito na Rua do Brasil, em Peniche, requerida por Vanda 

Maria Pereira Rodrigues e Outro – Pelouro do Planeamento; --------------------------------------------  

 ------------------- 4) Licenciamento para demolição de edifício existente e construção de moradia 

unifamiliar com três pisos, para o prédio sito na Rua da Saudade, n.º 6, em Peniche, requerido por 

Luís António Fidalgo Tormenta – Pelouro do Urbanismo; -----------------------------------------------  

 ------------------- 5) Licenciamento para legalização de alterações em moradia e obras de 

acabamentos em anexo com demolição parcial, para o prédio sito na Rua Principal, n.º 43, em 

Bufarda, requerido por Maria Teresa Farrampa da Silva – Pelouro do Urbanismo; ------------------  

 ------------------- 6) Licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua 

da Liberdade, n.º 30, nos Casais Brancos, requerido por Marlene Sofia Pinto Tomé – Pelouro do 

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

 ------------------- 7) Licenciamento para substituição da subestação de captação de energia das 

ondas, sita na praia da Almagreira, requerido por AW – ENERGY OY – Pelouro do Urbanismo;  

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

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

Atouguiense, para cedência de instalações aos alunos/as do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo 

que frequentam o Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia – Pelouro da Educação; --------  

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

Peniche cedência de instalações aos alunos/as do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo que 

frequentam as escolas da abrangência da Freguesia de Peniche – Pelouro da Educação; ------------  

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

Escolas de Peniche, para criação de um espaço de jogo e recreio com a instalação de um parque 

infantil na Escola Básica de Peniche – Pelouro da Educação; --------------------------------------------  

 ------------------- 11) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana, I.P, no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação 

Acessível”------------ --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 12) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.os 11 e 13, em Peniche – 

Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.º 15, em Peniche – 
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Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.º 17, em Peniche – 

Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.os 27, 29 e 31, em Peniche 

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

 ------------------- 16) Aquisição de prédio, sito na Travessa do Baluarte, em Peniche – Pelouro das 

Finanças;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

referentes a novembro e dezembro de 2016 – Pelouro das Finanças; -----------------------------------  

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

 ------------------- 19) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de 

competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de Peniche – 

Pelouro de Ligação às Freguesias; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de 

competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia da Serra d’El-Rei 

– Pelouro de Ligação às Freguesias; -------------------------------------------------------------------------  

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

contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a 

Freguesia de Ferrel, referente ao ano de 2015 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Circulação do Comboio Turístico, de 16 a 23 de dezembro de 2016 – Pelouro 

da Educação;---------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município na 

quadra de Natal – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------- 25) Sinalização rodoviária na Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da Baleia – 

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

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

 ------------------- 26) 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;  

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

 ------------------- 27) Licenciamento de bailes com música ao vivo, requerido pela Associação 

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

 ------------------- 28) Licenciamento de espetáculos com música ao vivo, requerido pelo Clube 

Recreativo Penichense, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; ---------------  

 ------------------- 29) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada 

VII Passeio de Bicicletas de Pais Natal, solicitado pela Serrana - Associação Desportiva, Cultural 

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

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

 ------------------- 30) Coorganização entre o Município de Peniche e o Península de Peniche Surf 

Clube de Peniche da segunda etapa do circuito Rip Curl Peniche Powered by Montepio – Pelouro 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.12.2016 * Livro 107 * Fl.963 

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

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

 ------------------- 31) Atribuição de apoio logístico à Federação Portuguesa de Surf para a 

realização de estágio da equipa nacional de SUP – Pelouro das Atividades Económicas; -----------  

 ----------------- Saúde: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 32) Mapas de turnos das farmácias do concelho de Peniche aprovados pela 

Administração Regional de Saúde para o ano de 2017. ---------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

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

O senhor Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara, não participou na reunião.  

Estiveram presentes os senhores Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Diretora e Assistente 

Técnico do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, e 

José Ribeiro Gonçalves e Etelvina Alves, Chefe de Divisão e Técnica Superior de Arquitetura da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante parte do período de antes da ordem do dia 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 58/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 

7 de novembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

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

 

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 6 de dezembro, reuniu-se com a Assessora Jurídica na área do procedimento 

administrativo e atividade regulamentar, Dr.ª Ana Cláudia Guedes, a propósito de um conjunto de 

assuntos. Deu conta que, relativamente aos protocolos do GDA e GDP a assessora jurídica deu o 

seu aval aos princípios do protocolo e apresentou a sua avaliação, informação que foi enviada aos 

senhores Vereadores. Relativamente aos protocolos da URAP, a Assessora Jurídica ficou de emitir 

um parecer sobre a tramitação de ambos. Sobre a questão da Nau dos Corvos, será apresentado um 

despacho de nomeação da Comissão de Acompanhamento e preparada uma notificação como 

ultima hipótese de negociação, antes da execução de incumprimento. Relativamente à questão do 

Molhe Leste, a senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, ficou de verificar 

se foi efetuado o envio de pedido de parecer, à Doutora Fernanda Paula Oliveira e a verificação 

dos prazos para emissão de parecer, por parte da CCDR. Quanto à questão do estacionamento 

pago, a Assessora Jurídica, tem opinião que, estando o Regulamento de Ocupação da Via Pública 

a ser revisto, se pode incluir este licenciamento. -----------------------------------------------------------  

- Reuniu-se com o Administrador/Proprietário do Atlântico Golfe Hotel, do Grupo MH, a 

propósito da apresentação de um novo projeto de alterações e de remodelação. ----------------------  

- No dia 6 e 7 de dezembro, participou na Sessão da Assembleia Municipal. -------------------------  

- No dia 7 de dezembro, esteve presente na III. ª Mostra Gastronómica, desenvolvida pela ESTM 
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e que decorreu na Cantina Municipal, pela segunda vez. Felicitou a ESTM pela iniciativa, que 

também visa aproximar a comunidade daquele estabelecimento de ensino. ---------------------------  

- Esteve presente na Festa de Natal do Centro de Convívio da Câmara Municipal de Peniche. ----  

- No dia 9 de dezembro, deslocou-se à Rua do Poço da Barroca, em Geraldes, para analisar o 

conjunto dos problemas ali existentes. -----------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de dezembro, reuniu-se com o senhor Engenheiro Nuno Cardoso, Diretor da EDP da 

região, onde Peniche se inclui, sobre a questão da iluminação LED. -----------------------------------  

- No dia 10 de dezembro, recebeu na Fortaleza de Peniche, a plataforma que integra presos 

políticos, cidadãos e o movimento, Não Apaguem a Memória, denominada por Plataforma de 

Cascais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na iniciativa dos 25 anos da Hortapronta – Hortas do oeste, S.A., à qual efetuou 

uma saudação especial, sugerindo a preparação de um documento escrito de reconhecimento, pelos 

25 anos de atividade e contributo e felicitação pela entrega da condecoração de mérito, entregue 

pelo Governo à empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na convenção dos 40 anos do Poder Local Democrático, organizada pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, felicitando a Associação pelo trabalho que tem 

desenvolvido, de dar voz aos Municípios e Freguesias. ---------------------------------------------------  

- No dia 10 de dezembro, participou no Jantar de Natal da secção de Basketball do Clube Stella 

Maris, felicitando a secção pelos resultados e ambiente vivido, bem como pelo número crescente 

de participantes nestas atividades. ----------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou a Federação Portuguesa de Surf pelo facto de Portugal se ter sagrado Campeão Europeu 

Júnior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou do estágio que decorreu nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, no Centro de Alto Rendimento, 

da equipa Nacional de Standup Paddle. ----------------------------------------------------------------------    

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Felicitou a secção de Basketball do Clube Stella Maris, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver 

e pelos resultados que têm obtido. ----------------------------------------------------------------------------  

- Participou na Festa de Natal do Centro de Convívio da Câmara Municipal de Peniche. -----------  

- Esteve presente na abertura da sala de fisioterapia, no Centro de Solidariedade e Cultura de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- Esteve presente na reunião de parceria com a Acompanha, a propósito dos temas Porto Mais 

Seguro e Cidade Alerta. ----------------------------------------------------------------------------------------   

- Esteve presente no 25.º Aniversário da Hortapronta – Hortas do Oeste S.A. ------------------------  

- Assistiu à conferência "A constituição da freguesia de Santa Maria da Ajuda de Peniche", pelo 

investigador Rui Mesquita Mendes, no Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche. -------  

- Esteve presente numa reunião no âmbito da Oestecim, sobre o Plano Integrado no Combate ao 

Insucesso Escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Destacou o evento dos 25 anos da Hortapronta – Hortas do Oeste, S.A., realçando a atribuição 

da medalha de honra da Agricultura e a presença do senhor Primeiro-Ministro, do senhor Ministro 

e Secretário de Estado da Agricultura. -----------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente no Jantar de Natal da secção de Basketball do Clube Stella Maris. Congratulou 

a Secção pelo ambiente vivido, dizendo perceber-se que existe ali uma sintonia entre a direção, os 

treinadores, encarregados de educação e atletas. -----------------------------------------------------------      

- Lamentou não poder ter estado presente na inauguração da sala de fisioterapia do Centro de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.12.2016 * Livro 107 * Fl.965 

Solidariedade e Cultura de Peniche, dizendo ser muito importante o facto desta sala estar aberta à 

utilização de outras IPSS. Destacou a atividade da Acompanha e realçou os projetos Porto Mais 

Seguro e Cidade Alerta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente nas comemorações dos 500 anos da Freguesia de Santa Maria da Ajuda. Disse 

ser da opinião que o professor Mariano Calado deveria ter sido chamado à mesa, tendo em conta 

as vezes que foi incitado e mencionado pelo investigador Rui Mesquita Mendes. --------------------  

- Disse considerar importante que se verificasse o que se passa relativamente às duas situações 

sinalizadas pela bancada do Partido Socialista, na última Sessão da Assembleia Municipal, no que 

toca ao fornecimento de água em Ferrel e aos problemas de saneamento nos Casais Brancos. O 

senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao Chefe do Gabinete de Apoio à 

Presidência, Jorge Abrantes.-----------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou os timings de concretização do Skateball. O senhor Presidente da Câmara solicitou 

aos serviços da DPGU que fizessem um ofício à Ripsurf, no sentido de solicitar informação 

relativamente à concretização do skateball. -----------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se às felicitações já endereçadas, nomeadamente, aos 25 anos da Hortapronta – Hortas 

do oeste S.A. e à presença dos membros do Governo. Referiu a importância que revestiu a 

atividade da empresa ao longo destes 25 anos, que justificaram a presença dos senhores Primeiro-

Ministro, Ministro e Secretário de Estado da Agricultura. ------------------------------------------------  

- Saudou a secção de Basketball pelo Jantar de Natal e pelo convite que lhe foi endereçado para 

estar presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu as comemorações dos 500 anos da Freguesia de Santa Maria da Ajuda. --------------------  

- Saudou as comemorações dos 40 anos das primeiras eleições democráticas do Poder Local, todos 

os autarcas eleitos, para os diversos orgãos autárquicos, há 40 anos atrás. -----------------------------  

- Referiu a questão do protocolo com a Associação Patrimonium, dizendo esperar que a proposta 

esteja a ser analisada para se poder agendar com a maior brevidade possível a sua discussão em 

reunião de câmara. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços que, a proposta do 

protocolo fosse presente a reunião de câmara. --------------------------------------------------------------  

- Assinalou uma situação de lixo espalhado, junto ao molok existente perto da escola n.º 3, em 

Peniche. Chamou à atenção para o problema, no sentido de se refletir o que se poderá fazer para 

melhorar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse continuar a aguardar informação relativamente ao processo de aquisição de um terreno 

municipal, em Ferrel, e de legalização das construções existentes, por parte do senhor Victor 

Ricardo. O Presidente da Câmara solicitou ao senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que informasse sobre o assunto e que a informação 

fosse presente na reunião de câmara seguinte. --------------------------------------------------------------   

- Questionou se a situação da eclusa, relativamente ao seu funcionamento, já se encontra 

regularizada. Disse esperar que, no âmbito dos 40 anos do Poder Local e do compromisso político 

do Governo na descentralização de competências, passe para as Câmaras Municipais a gestão 

destas situações. O senhor Presidente da Câmara disse que, esta, é uma das matérias que tem 

sido consignada naquilo que sido abordagem à descentralização. Disse ser uma questão, à qual se 

deve dar especial atenção, na medida em que, terá de se ter em conta os recursos humanos com 

competências para o acolhimento dessa descentralização. Disse considerar, que algumas matérias 

de descentralização possam vir a desfocar as dimensões das funções que estão realmente 

acometidas aos municípios. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse ser importante que a Câmara Municipal lidere um pouco o processo relativo ao Centro de 

Canoagem do Oeste, sugerindo a solicitação à CCDR e à APA de uma reunião, com intervenção 

política, no sentido de se esclarecer e resolver a situação. O senhor Presidente da Câmara deu 
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conta da reunião que se realizará no dia 14 de dezembro, com dimensão técnica, uma vez que 

foram colocadas questões que se prendiam com essa dimensão. Solicitou que fosse presente a 

reunião de câmara informação com os resultados da reunião, por forma a poder encontrar-se um 

caminho. Disse que no quadro da reunião com a APA e a CCDR, deveria verificar-se como é que 

a Câmara Municipal se poderá posicionar relativamente ao assunto, numa perspetiva de 

descentralização. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Chamou, uma vez mais, à atenção, para o atraso que se verifica nas atas, dizendo que esta situação 

não ajuda, em nada, no exercício das competências que lhes foram atribuídas. O senhor Presidente 

da Câmara disse que iria verificar com a senhora Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, uma outra forma de se solucionar este problema que, mais do que, de recursos 

humanos, poderá ser de caráter tecnológico. Admitiu o pressuposto de investimento numa solução 

com microfones direcionais e software próprio que facilite a transcrição das intervenções, até para 

que, do ponto de vista da saúde mental dos trabalhadores, haja mais equilíbrio. O senhor Vereador 

Filipe Sales disse que as atas não deverão ser tão exaustivas como são, se existir um outro suporte 

que registe as intervenções. Disse, já ter sugerido que as reuniões fossem todas públicas, mas, mais 

importante que isso, é que se fizessem os streams das reuniões, ficando assim as atas cingidas às 

deliberações. Este sistema seria inibidor de algumas intervenções que, por vezes são feitas, mas, 

vinculava o que era dito. O senhor Presidente da Câmara disse ter registado a sugestão do senhor 

Vereador Filipe Sales. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a disponibilização da gravação relativamente à discussão e votação do protocolo com 

a URAP, referindo que, mais uma vez a ata, não reflete o que na realidade se passou na reunião de 

câmara. Disse que gostaria de voltar a discutir esta matéria, após emissão do parecer da Assessora 

Jurídica, Dr.ª Ana Cláudia Guedes. ---------------------------------------------------------------------------   

- Questionou se a Auto-Júlio havia respondido ao e-mail que sugeriu que fosse enviado, dando 

conta da deliberação tomada e questionando o interesse ou não na instalação do posto de 

abastecimento, face ao período decorrido. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor 

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

informasse quais foram os procedimentos desenvolvidos na sequência desta abordagem e 

disponibilizar aos membros da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------    

      

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Felicitou a empresa Hortapronta, pelo seu 25.º Aniversário. Disse ser assinalável e apreciável o 

investimento efetuado recentemente, na ordem dos 450 mil euros, sem recurso a qualquer fundo 

comunitário, apesar de todas as adversidades e conjuntura económica não muito favorável. Referiu 

os 25 anos de história que a empresa possui e o trabalho que tem prestado ao desenvolvimento de 

exploração agrícola sustentável. Considera importante que a declaração escrita, em nome da 

Câmara Municipal, verta esta lide. O senhor Presidente da Câmara corroborou com o que foi 

dito pelo senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente na conferência, que teve como orador o Engenheiro Rui Mesquita Mendes, sobre 

a constituição da Freguesia de Santa Maria da Ajuda de Peniche. Disse julgar que a convenção 

pecou pela falta de divulgação e de nobreza e distinção com que foi levada a cabo. Considera que 

teria sido sensato que o professor Mariano Calado tivesse estado na mesa da conferência. 

Manifestou o seu desagrado pela omissão de uma referência à Associação Patrimonium, uma vez 

que tem desenvolvido um trabalho meritório na preservação e evocação da memória, e a perpetuá-

la para todas as gerações, sobretudo as vindouras. O senhor Presidente da Câmara assumiu as 

culpas das adversidades que se verificaram no início da conferência. Esclareceu que o facto do 

professor Mariano Calado não ter sido convidado para a mesa, não foi, de todo, uma atitude de 

desconsideração. No que diz respeito à questão da divulgação do evento, disse que foi efetuada 

divulgação, designadamente através da newsletter do Município e em várias plataforma de 
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divulgação, incluindo uma faixa no Largo do Município. ------------------------------------------------  

- Esteve presente na iniciativa apoiada pela Câmara Municipal, Uma Criança, um Brinquedo. 

Disse corroborar a importância desta iniciativa para algumas das crianças do concelho, que têm 

nesta distribuição, o único brinquedo que recebem durante a época natalícia. Manifestou o seu 

desejo para que se continue a apoiar esta iniciativa, seja em que molde for, dizendo que o 

importante é que se salvaguarde que as crianças recebam pelo menos um brinquedo e que esbocem 

um sorriso, por isso. O senhor Presidente da Câmara disse estar de acordo que será uma iniciativa 

que, em termos futuros, deverá continuar. Referiu uma outra iniciativa, efetuada a par desta, que 

tem o apoio da Câmara Municipal e que tem o mesmo objetivo, os Pais Natal Motard, deixando 

uma palavra de valorização desta iniciativa. ----------------------------------------------------------------  

- Deixou uma palavra de apreço pelo trabalho de coesão comunitária que ali tem sido 

desenvolvido, dizendo ser um bom exemplo para replicação, por iniciativa de outras comunidades, 

existentes no concelho. O senhor Presidente da Câmara felicitou o Bairro e valorizou a iniciativa. 

Solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes que fizesse um artigo sobre esta experiência, para 

divulgação nas notas de imprensa e site do Município, como uma iniciativa a destacar, para que 

outros bairros possam replicar. --------------------------------------------------------------------------------     

- Solicitou o ponto de situação relativamente à questão do apoio solicitado pelo Grupo Coral Stella 

Maris, por ocasião de uma deslocação do Grupo, a Seia. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

informou que iria ser apresentada uma proposta, após verificação de algumas questões ao nível 

dos regulamentos existentes relativamente aos transportes e associativismo. -------------------------  

- Solicitou que fossem disponibilizados os elementos referentes aos processos dos trabalhadores 

que recorreram em tribunal, sobre a progressão na carreira.----------------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Associou-se às felicitações e agradecimentos, já endereçados pelo senhor Vereador Filipe Sales. 

- Solicitou acesso ao parecer desfavorável emitido pela APA relativamente ao processo para 

arrendamento do equipamento municipal da Praia do Molhe Leste, designado por Taskareia e 

questionou qual o problema que tem que se contornar. O senhor Presidente da Câmara solicitou 

que os serviços verificassem os prazos do pedido de parecer formulado à CCDR e o envio urgente, 

à Doutora Fernanda Paula Oliveira, do parecer da APA. O senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, 

Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, esclareceu os motivos do parecer 

desfavorável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou que fosse enviada a todos os Vereadores, a informação que foi disponibilizada à senhora 

Vereadora Sofia Barradas, relativamente ao Centro de Alto Rendimento. O senhor Presidente da 

Câmara solicitou aos serviços o envio da informação solicitada pela senhora Vereadora. ---------  

- Relembrou e reafirmou a importância de agendar o assunto da relocalização da Estrada Marginal 

Norte, uma vez que, se está em sede de revisão do PDM, e a Câmara ainda não decidiu o que vai 

ser efetuado relativamente à via. O senhor Presidente da Câmara deu conta dos 

desenvolvimentos que têm havido, relativamente a este assunto.----------------------------------------        

- Questionou porque é que o assunto da Regueira do Poço ainda não se encontra solucionado e 

solicitou o ponto de situação. O senhor Presidente da Câmara disse que iria fazer um balanço 

sobre o assunto, para que no dia 16 de dezembro, quando reunisse com o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, tivesse mais um estímulo para que se encontrasse uma 

solução. Disse que faria um ponto de situação sobre o assunto, na reunião de câmara seguinte. ---  

- Relativamente ao processo da Loja dos Vala, questionou quando seria despoletado o 

procedimento de intervenção na cobertura, com recurso a trabalho externo, e como pensam 

resolver a consolidação dos elementos da fachada, substituição das caixilharias e outros trabalhos 

necessários à manutenção do edifício. O senhor Presidente da Câmara disse não haver condições, 

no momento, para acelerar este processo, na medida em que a Técnica Superior que está a 
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acompanhar a elaboração deste projeto e a mesma que acompanha outros projetos, tais como, 

reabilitação do antigo edifício da central elétrica, recuperação do forte da Consolação, concurso 

de reabilitação dos fogos do Bairro Senhor do Calvário, etc. Disse que iriam ser desenvolvidas as 

partes do projeto que, fundamentalmente eram de reabilitação, ou seja, as componentes 

identificadas no trabalho elaborado pelo Técnico Superior de Conservação e Restauro. ------------    

- Referiu a Rua de Santa Luzia, em Geraldes, como um exemplo claro de um alcatroamento 

efetuado sem acautelar outras intervenções necessárias. O senhor Presidente da Câmara 

considera que a intervenção de alcatroamento ali efetuada foi oportunamente bem efetuada, uma 

vez que, ao não fazê-lo estaria a remeter-se para mais tarde.  --------------------------------------------  

- Por desconhecer o assunto, solicitou ao senhor Presidente da Câmara que concretizasse e 

especificasse o que disse na Assembleia Municipal, relativamente à preparação de enquadramentos 

para o turismo em espaço rural. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o assunto foi 

colocado no quadro do Plano Diretor Municipal. Solicitou aos serviços que, a partir da experiência, 

das solicitações e das respostas dadas às propostas, incluindo as que surgiram de forma desgarrada, 

se verificasse como é que se poderá proceder.  -------------------------------------------------------------  

- Solicitou que fosse presente a reunião de câmara a proposta de relocalização das bancas de peixe 

no Mercado Municipal, uma vez que, a revitalização do Mercado Municipal, é uma das propostas 

incluídas, pelo PSD, nas Grandes Opções do Plano para 2016, que nunca foi discutida. O senhor 

Presidente da Câmara disse que a relocalização tem a ver, também, com a relação que existe 

com os operadores do Mercado Municipal. -----------------------------------------------------------------  

- Questionou se a avaliação referente ao imóvel, sito na Rua Casal da Cruz já foi concretizada. O 

senhor Presidente da Câmara disse ser um dos assuntos que a Técnica Superior, Florinda 

Monteiro, tem para acompanhar, entre outros já referenciados. -----------------------------------------  

 

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 da zona envolvente ao Edifício da Alfândega – Pelouro do Planeamento: -------------  
Deliberação n.º 1942/2016: A proposta referente ao estudo da zona envolvente ao Edifício da 

Alfândega, em Peniche, foi retirada da ordem do dia. -----------------------------------------------------  

 

2) Projeto tipo para alteração de varandas dos edifícios do Bairro do Vale Verde, em Peniche – 

Pelouro do Planeamento: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1943/2016: A proposta de projeto tipo para alteração de varandas dos edifícios 

do Bairro do Vale Verde, em Peniche, foi retirada da ordem do dia. -----------------------------------  

 

3) Aquisição de prédio sito na Rua do Brasil, em Peniche, requerida por Vanda Maria Pereira 

Rodrigues e Outro – Pelouro do Planeamento: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1944/2016: A proposta referente à aquisição de um prédio, sito na Rua do Brasil, 

em Peniche, foi retirada da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística para que, com celeridade, se dê início ao processo de avaliação do referido prédio.---  

 

4) Licenciamento para demolição de edifício existente e construção de moradia unifamiliar com 
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três pisos, para o prédio sito na Rua da Saudade, n.º 6, em Peniche, requerido por Luís António 

Fidalgo Tormenta – Pelouro do Urbanismo: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1945/2016: A proposta referente ao pedido de licenciamento para demolição de 

edifício existente e construção de moradia unifamiliar com três pisos, para o prédio sito na Rua da 

Saudade, n.º 6, em Peniche, apresentado por Luís António Fidalgo Tormenta, foi retirada da ordem 

do dia. (DPGU 115/16) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Licenciamento para legalização de alterações em moradia e obras de acabamentos em anexo 

com demolição parcial, para o prédio sito na Rua Principal, n.º 43, em Bufarda, requerido por 

Maria Teresa Farrampa da Silva – Pelouro do Urbanismo: -------------------------------------------  
Deliberação n.º 1946/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------  

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

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

para legalização de alterações em moradia e obras de acabamentos em anexo com demolição 

parcial, para o prédio sito na Rua Principal, n.º 43, em Bufarda, apresentado em nome de Maria 

Teresa Farrampa da Silva, no dia 28 de julho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 29 de novembro de 2016.» (Doc.1060 

DPGU 123/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da 

Liberdade, n.º 30, nos Casais Brancos, requerido por Marlene Sofia Pinto Tomé – Pelouro do 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1947/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------  

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

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

para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da Liberdade, n.º 30, lugar de 

Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Marlene Sofia Pinto 

Tomé, no dia 13 de setembro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística 

e Ordenamento (DPGU), datado de 5 de dezembro 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.1061 DPGU 140/16) ----------------------------------------------------------------  

 

7) Licenciamento para substituição da subestação de captação de energia das ondas, sita na 

praia da Almagreira, requerido por AW – ENERGY OY – Pelouro do Urbanismo: ---------------  
Deliberação n.º 1948/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que 

a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------  

«Aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no 

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

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para substituição de subestação, para 

o prédio sito na Praia da Almagreira, em Ferrel, apresentado em nome de AW – Energy OY, no 

dia 13 de setembro de 2016, nas condições dos pareceres das entidades consultadas, conforme 

constante na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 6 

de dezembro de 2016.» (Doc.1062 DPGU 141/16) --------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

8) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo Atouguiense, para 
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cedência de instalações aos alunos/as do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo que frequentam 

o Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia – Pelouro da Educação: ------------------------  
Deliberação n.º 1949/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 9 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que ao Município está reservada a gestão das escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, a importância dos desportos coletivos no desenvolvimento social da criança, e que o 

Grupo Desportivo Atouguiense dispõe de instalações adequadas à prática desportiva, proponho, 

nos termos da atribuição prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove o texto do protocolo, em anexo, a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo Atouguiense para cedência das suas 

instalações para a prática desportiva dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a frequentar o 

Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia.» (Doc.1063) ------------------------------------------  

 

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

de instalações aos alunos/as do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo que frequentam as escolas 

da abrangência da Freguesia de Peniche – Pelouro da Educação: -----------------------------------  
Deliberação n.º 1950/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 9 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que ao Município está reservada a gestão das escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, a importância dos desportos coletivos no desenvolvimento social da criança, e que o 

Grupo Desportivo de Peniche dispõe de instalações adequadas à prática desportiva, proponho, 

nos termos da atribuição prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove o texto do protocolo, em anexo, a 

celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo Desportivo de Peniche para cedência das suas 

instalações para a prática desportiva dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a frequentar os 

Agrupamentos de Escolas da cidade.» -----------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (Doc.1064) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Peniche, 

para criação de um espaço de jogo e recreio com a instalação de um parque infantil na Escola 

Básica de Peniche – Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1951/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que na Escola Básica de Peniche funciona o primeiro ciclo, e que não existe um 

espaço de recreio e jogo adequado às necessidades das crianças que frequentam o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, proponho que a Câmara Municipal, no uso da atribuição e competência prevista 

na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, respetivamente, aprove o texto do protocolo, em anexo, a celebrar 

entre o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Peniche, para criação de um espaço 

de jogo e recreio com a instalação de um parque infantil na Escola Básica de Peniche.» (Doc.1065 

NIPG 19325/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P, no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação 

Acessível” – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1952/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 7 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 das competências estabelecidas nas alíneas r), w) e 

y) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a assinatura 

de um protocolo com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU, no âmbito do 

programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”.  

Trata-se de um programa destinado a apoiar e a financiar a reabilitação de edifícios com mais 

de 30 anos, através do apoio aos proprietários na reabilitação dos seus edifícios, destinando-os 

predominantemente a fins habitacionais. As frações assim reabilitadas destinam-se a 

arrendamento em regime de renda condicionada. 

O programa afigura-se como um importante instrumento de intervenção em prol da reabilitação 

urbana, bem como para a criação de emprego e a dinamização do mercado do arrendamento. 

No quadro da proposta de protocolo, compete à Câmara Municipal: 

1. Identificar proprietários, que sejam detentores de património habitacional a carecer de 

reabilitação, promovendo junto destes a divulgação do programa “Reabilitar para Arrendar – 

Habitação Acessível”. 

2. Contribuir para a divulgação pública do programa nomeadamente difundindo a informação 

facultada pelo IHRU, I.P. 

3. Apoiar os promotores, proprietários e projetistas nos processos de licenciamento das obras de 

reabilitação dos imóveis candidatos ao programa Reabilitar para Arrendar – Habitação 

Acessível.» (Doc.1066 NIPG 19327/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

12) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.os 11 e 13, em Peniche – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1953/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência das deliberações n.º 1319/2016 e n.º 1477/2016, ambas da Câmara Municipal, 

tomadas nas suas reuniões de 29 de agosto de 2016 e 13 de setembro de 2016, respetivamente, e 

decorridas as negociações, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

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

adquira a Luiz Manuel Soares Mota o prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 

Peniche sob o artigo 609, pelo valor de 31 500 €.» (Doc.1067 NIPG 19313/16) ---------------------  

 

13) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.º 15, em Peniche – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1954/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de dezembro 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 1319/2016 da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 29 

de agosto de 2016, e decorridas as negociações, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

de setembro, adquira a Alice Maria da Conceição Vala Serafim Teixeira o prédio inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Peniche sob o artigo 4, pelo valor de 50 000 €.» (Doc.1068 

NIPG 19314/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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14) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.º 17, em Peniche – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1955/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Na sequência das deliberações n.º 1319/2016 e n.º 1730/2016, ambas da Câmara Municipal, 

tomadas nas suas reuniões de 29 de agosto de 2016 e 24 de outubro de 2016, respetivamente, e 

decorridas as negociações, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

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

adquira a Eunice Maria dos Santos Costa da Silva Barradas – Cabeça de Casal da Herança de o 

prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Peniche sob o artigo 133, pelo valor de 

40 000 €.» (Doc.1069 NIPG 19317/16) ---------------------------------------------------------------------  

 

15) Aquisição de prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, n.os 27, 29 e 31, em Peniche – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1956/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de dezembro 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 1319/2016 da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 29 

de agosto de 2016, e decorridas as negociações, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

de setembro, adquira a Victor Manuel Carriço, João Manuel Carriço e Ana Rosa Rodrigues de 

Pinho Sabino – Cabeça de Casal da Herança de o prédio inscrito na matriz predial urbana da 

freguesia de Peniche sob o artigo 139, pelo valor de 70 000 €.» (Doc.1070 NIPG 19318/16) -----  

 

16) Aquisição de prédio, sito na Travessa do Baluarte, em Peniche – Pelouro das Finanças: --  
Deliberação n.º 1957/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de dezembro 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 1319/2016 da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de 29 

de agosto de 2016, e decorridas as negociações, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

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

de setembro, adquira a Rui Filipe Dos Santos Mamede o prédio inscrito na matriz predial urbana 

da freguesia de Peniche sob o artigo 1008, pelo valor de 9000 €.» (Doc.1071 NIPG 19319/16) --  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: ---------------  
Deliberação n.º 1958/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 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 prevista na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 6 

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

12 de setembro, em que aprovei alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 

(modificação n.º 30), conforme os documentos em anexo.» (Doc.1072 NIPG 19331/16) -----------  

 

18) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 
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Grandes Opções do Plano, referentes a novembro de 2016, e fundos disponíveis referentes a 

novembro e dezembro de 2016 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1959/2016: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e 

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

referentes a novembro e dezembro de 2016. (NIPG 18685/16) ------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

19) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas 

celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às 

Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1960/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro 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, 130/2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize, nos termos n.º 6 do artigo 5.º do Contrato de Execução de Competências 

Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Peniche, 

em 2 de maio de 2014, a substituição do trabalhador Raúl Gomes dos Santos pelo trabalhador 

Carlos Alberto Vicente Monteiro, com efeitos a partir de 01.01.2017, e aprove a seguinte lista de 

pessoal a constar no Anexo I – versão 03 a que se refe o artigo 5.º do Contrato de Execução de 

Competências Delegadas. Anexo I.03 Nome: Emídio Jesus Seia; Carlos Alberto Vicente Monteiro; 

Ernesto José Santos Soares; Paulo José Castro Manam; Nuno Ricardo Vicente Chagas; António 

João da Costa Heleno.» (Doc.1073 NIPG 18685/16) -----------------------------------------------------  

 

20) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas 

celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia da Serra d’El-Rei – Pelouro de Ligação 

às Freguesias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1961/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro 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, 128/2016, que se anexa, proponho que a Câmara 

Municipal autorize, nos termos n.º 6 do artigo 5.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, a substituição do trabalhador Carlos Manuel Santos Rodrigues pelo 

trabalhador José Manuel Marques Antunes, com efeitos desde o dia 01.11.2016, e aprove a 

seguinte lista de pessoal a constar no Anexo I – versão 05 a que se refe o artigo 5.º do Contrato 

de Execução de Competências Delegadas. Anexo I.04 Nome: Elsa Maria Leal Monteiro; José 

Manuel Marques Antunes; Luís Maria da Glória Teixeira; Rui Alberto Garcia Estêvão.» 

(Doc.1074 NIPG 17739/16) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

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

execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de 

Ferrel, referente ao ano de 2015 – Pelouro de Ligação às Freguesias: ------------------------------  
Deliberação n.º 1962/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro 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, 127/2016, de 6 de dezembro de 2016, que se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal determine que a Freguesia de Ferrel devolva ao Município de 
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Peniche o valor de 497,59 €, relativo a comparticipação de despesa com a manutenção dos 

equipamentos realizada no ano de 2015, autorizada pela Câmara Municipal, na sua reunião de 

dia 9 de maio de 2016, deliberação n.º 654/2016, 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 de Ferrel, em 2 de maio de 2014.» (Doc.1075 NIPG 829/16) -------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

22) Circulação do Comboio Turístico, de 16 a 23 de dezembro de 2016 – Pelouro da Educação: 
Deliberação n.º 1963/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 5 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o preceituado no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de outubro, e 

depois de ter verificado que se encontra assegurado o cumprimento das condições referidas nas 

alíneas a) a c) do artigo 13.º do referido diploma, venho pela presente propor à Câmara Municipal 

que autorize a circulação do comboio turístico, veículo propriedade do Município de Peniche, 

com a matrícula 15-22-SI, entre os dias 16 e 23 de dezembro, das 15h00 às 17h00, a título gratuito, 

a fim de dinamizar algumas das ruas centrais de Peniche, durante a quadra natalícia.» (Doc.1076 

NIPG 19322/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município na quadra de Natal – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1964/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 7 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a época natalícia que se aproxima, os procedimentos que têm sido seguidos em 

anos anteriores e a previsibilidade de um reduzido número de utentes nos serviços públicos, é 

minha intenção determinar, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do número 

2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a concessão de tolerância de 

ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas no Município, na tarde do dia 16 de 

dezembro de 2016, por ocasião da Festa de Natal dos referidos trabalhadores, e nos dias 26 de 

dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017. 

Face ao exposto, e considerando que é competência da Câmara Municipal gerir as instalações, 

equipamentos e serviços, conforme dispõe a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal autorize o encerramento de 

todos os serviços municipais na tarde do dia 16 de dezembro de 2016, por ocasião da Festa de 

Natal dos trabalhadores do Município, e nos dias 26 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017, 

exceto quanto aos serviços que não encerram em dias de feriado, ficando delegada no senhor 

Presidente da Câmara a competência para decidir, caso a caso, a forma de funcionamento destes 

serviços nos referidos dias.» (Doc.1077) --------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

24) 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 1965/2016: Deliberado voltar a apreciar 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 em próxima reunião da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

25) Sinalização rodoviária na Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da Baleia – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1966/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro 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 horizontal, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual 

redação, no Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da Baleia, e propõe-se à Câmara Municipal 

apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços 

Municipais.» (Doc.1078 NIPG 8650/16) --------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

26) 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 1967/2016: Deliberado voltar a apreciar na próxima reunião da Câmara 

Municipal a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 7 de dezembro 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) ------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

27) Licenciamento de bailes com música ao vivo, requerido pela Associação Cultural e 

Desportiva de Bôlhos, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: --------------  
Deliberação n.º 1968/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro 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 Associação Cultural e Desportiva de Bôlhos, por requerimento, 

datado de 28 de novembro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 30 de novembro de 2016, proponho que se autorize a 

emissão de uma Licença de Recinto Improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do 

Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização do baile, com música ao vivo, nas 

instalações da referida coletividade, nos dias 23 e 30 de dezembro de 2016, das 22:00 às 06:00 

horas. 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 referida Coletividade do 

pagamento de taxas pelo referido licenciamento.» (Doc.1079 NIPG 18879/16) ----------------------  

 

28) Licenciamento de espetáculos com música ao vivo, requerido pelo Clube Recreativo 

Penichense, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------  
Deliberação n.º 1969/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro 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 Clube Recreativo Penichense, por requerimento, registado nestes 

serviços no dia 30 de novembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas e 
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Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 5 de dezembro de 2016, e falta de tempo útil 

para apreciação do pedido pelo executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado 

de 7 de dezembro 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 de espetáculos com música ao vivo, nas instalações da referida coletividade, nos dias 

9 e 10 de dezembro de 2016, entre as 22:00 e as 24:00 horas. 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 referida Coletividade do pagamento de taxas pelo referido licenciamento.» 

(Doc.1080 NIPG 18636/16) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

29) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada VII Passeio de 

Bicicletas de Pais Natal, solicitado pela Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, 

com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1970/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 6 de dezembro 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 Serrana, Associação Desportiva Cultural Recreativa, de Serra 

d’El-Rei, por requerimento, datado de 24 de novembro de 2016, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 30 de novembro de 2016, 

proponho que se autorize 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 

um evento desportivo, denominado “7.º Passeio de Bicicletas – Pais Natal ”, em Peniche, no dia 

18 de dezembro de 2016, no concelho de Peniche. Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de 

taxas, e considerando que se trata de um evento de manifesto interesse municipal, proponho, ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a 

Serrana, Associação Desportiva Cultural Recreativa, de Serra d’El-Rei, do pagamento de taxas 

pelo licenciamento do “7.º Passeio de Bicicletas – Pais Natal”.» (Doc.1081 NIPG 18636/16) ----  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

30) Coorganização entre o Município de Peniche e o Península de Peniche Surf Clube de 

Peniche da segunda etapa do circuito Rip Curl Peniche Powered by Montepio – Pelouro das 

Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1971/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

apresentada verbalmente, para que o Município de Peniche seja coorganizador da segunda etapa 

do circuito Rip Curl Peniche Powered by Montepio, que se realizará nos dias 17 e 18 de dezembro 

de 2016, nos termos da informação n.º 54/16, datada de 6 de dezembro de 2016, do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta 

anexa ao livro de atas. (Doc.1082 NIPG 19324/16) -------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS 

 

31) Atribuição de apoio logístico à Federação Portuguesa de Surf para a realização de estágio 

da equipa nacional de SUP – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------------  
Deliberação n.º 1972/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 5 de dezembro 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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«Considerando a solicitação da Federação Portuguesa de Surf e a informação do Centro de Alto 

Rendimento, datada de 5 de dezembro de 2016, que se anexa, relativa ao apoio logístico para o 

estágio da Equipa Nacional de SUP, no âmbito da preparação para o ano desportivo de 2017. 

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

Considerando que a atividade tem início no dia 8 de dezembro 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, atribuí o apoio logístico 

à Federação Portuguesa de Surf para a realização do Estágio da Equipa Nacional de SUP, 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.» (Doc.1083 NIPG 19245/16) --------------------------------------------------------------  

 

SAÚDE: 

 

32) Mapas de turnos das farmácias do concelho de Peniche aprovados pela Administração 

Regional de Saúde para o ano de 2017: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1973/2016: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos mapas de turnos das farmácias do concelho de Peniche, para o ano de 2017, 

aprovados pela Administração Regional de Saúde. (NIPG 18562/16) ----------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 1974/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária da Câmara 

Municipal, no dia 3 de janeiro de 2017, com início às dez horas. ---------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1975/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

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

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

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

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


