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ATA N.º 38/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, 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, Amélia Maria 

Vidinha Colaço Rocha, 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) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do 

Planeamento;----------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento para construção de edifício para indústria, comércio e 

serviços, na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional 

Lobster, Import e Exprt, L.da – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Estudo para a execução de passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo – Pelouro 

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

 ------------------- 4) Plano Urbanização do Vale do Grou – Pelouro do Planeamento; ----------------  

 ------------------- 5) Unidade de Execução do Baleal – Pelouro do Planeamento; ----------------------  

 ------------------- 6) Alinhamento para a Avenida da Liberdade, na Serra d’El-Rei – Pelouro do 

Planeamento;------------ ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de informação prévia para construção de empreendimento turístico, na 

Avenida da Liberdade, n.º 39, na Serra d’El-Rei, apresentado por Ana Paula Leal Gregório de 

Freitas – Pelouro do Urbanismo; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a construção de edifício de habitação 

coletiva, na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Consferrel - 

Construções Sociedade Unipessoal, L.da – Pelouro do Urbanismo; -------------------------------------  

 ------------------- 9) Instalação de parque de estacionamento de viaturas ligeiras, na Avenida do 

Mar, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Construções Pedras Muitas, L.da – Pelouro 

do Urbanismo;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10)Pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estêvão, em 

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

 ------------------- 11)Pedido de legalização de esplanada fechada, apresentado por Pedro Miguel 

Correia Dias – Pelouro do Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12 Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, para o prédio sito 

na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Consferrel – Construções 

Sociedade Unipessoal, L.da – Pelouro do Urbanismo;------ -----------------------------------------------  

 ------------------- 13) Pedido de construção de moradia unifamiliar, no prédio sito na Rua 25 de 

Abril, em Atouguia da Baleia, apresentado por Alexandre Machado Ribeiro – Pelouro do 

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

 ------------------- 14) Pedido de legalização de alterações e ampliação de moradia, sita na Rua do 
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Cruzeiro, n.º 13, no Lugar da Estrada, apresentado por Maria Fernanda Carlos Seabra Gonçalves 

– Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Pedido de legalização de obras no armazém 42, sito no Porto de Pesca, 

apresentado pela empresa Mare Clausum – Comércio de Peixe L.da – Pelouro do Urbanismo;-----  

 ------------------- 16) Pedido de alterações no decurso da obra para ampliação de moradia, sita no 

Bairro dos Pescadores, no Alto dos Moinhos, n.º 30, apresentado por Angelino Neves de Sousa – 

Pelouro do Urbanismo; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Pedido de construção de garagem, na Rua do Largo, no Paço, apresentado por 

Orlando Casimiro Félix de Jesus; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Pedido de licenciamento para alteração de arrecadações para habitação, 

legalização de garagem, telheiro e anexos, sita na Rua Arquiteto Paulino Montez, n.os 78-80, em 

Peniche, apresentado por João Delgado da Silva – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------  

 ------------------- 19) Pedido de alteração ao alvará de loteamento e de obras de urbanização n.º 

11/88, relativamente ao lote n.º 11, para o prédio sito na Rua de Moçambique, n.º 88, em Peniche, 

apresentado por António Ferreira Lopes Costa – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------  

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

 ------------------- 20) Colocação de pilaretes, junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do 

Trânsito;--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para o comboio 

turístico, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------  

 ------------------- 22) Reserva de lugares de estacionamento para as forças de segurança e equipas 

de emergência, junto às praias do concelho – Pelouro do Trânsito; -------------------------------------  

 ------------------- 23) Sinalização vertical, com a indicação de Mercado Municipal – Pelouro do 

Trânsito;----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Colocação de pilaretes, junto à Avenida da Praia, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito;------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Remarcação de raias amarelas, na Rua da Saudade, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito;-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 14) – Pelouro 

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

 -----------------  Património Municipal: -----------------------------------------------------------------------  

 -----------------  27) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em 

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

 -----------------  28) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AW-

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

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

 ------------------- 29) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Direção-Geral do 

Património Cultural, no âmbito da reutilização museológica da Fortaleza de Peniche – Pelouro da 

Cultura;--------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 30) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo 

de 2017/2018 – Pelouro da Educação; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ocupação do espaço público e Publicidade: ----------------------------------------------  

 ------------------- 31) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de 

serviços de restauração e bebidas, junto ao Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 25 de 

julho a 4 de agosto de 2017, requerida pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades 

Económicas;----------------- ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 32) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na Rua 

Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, requerida pelo Centro Português Auditivo, com isenção de taxas 

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

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

 ------------------- 33) Transmissão de licença de táxi e averbamento de novo veículo, requeridos 

por Francisco José da Anunciação Rato – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------  

 ------------------- 34) Licenciamento de evento denominada III Passeio-Convívio em Duas e Quatro 

Rodas, requerido pelo Centro Social da Bufarda, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades 

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

 ------------------- 35) Utilização de propriedade privada com uma unidade móvel de prestação de 

serviços de restauração e bebidas, de 1 a 31 de agosto, requerida pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; ---------------------------  

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

 ------------------- 36) Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 

comparticipação em despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias; --------------------------  

 ------------------- 37) Atribuição de apoio à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, no 

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

de uma feira de artesanato – Pelouro do Associativismo;---- ---------------------------------------------  

 ------------------- 38) Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, ao Agrupamento de Escolas de Peniche e ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

para despesas de expediente e limpeza, para o ano letivo 2017/2018 – Pelouro da Educação; ------  

 ------------------- 39) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Inês Canas Rodrigues 

– Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 40) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Ana Rita Canhoto 

Correia – Pelouro da Educação;-------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 41) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por José Luís Garcia 

Cavalete – Pelouro da Educação; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 42) Utilização do circuito especial de transportes escolares por diversos alunos – 

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

 -----------------  43) Atribuição de apoio logístico à candidatura da União Recreativa Desportiva e 

Cultural do Paço, submetida na 2.ª fase de apoio às atividades regulares – Pelouro do 

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

 -----------------  44) Atribuição de apoio à Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902, 

para a realização da festa de Verão de Atouguia da Baleia, em Honra de Nossa Senhora da 

Assunção – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------------------------  

 -----------------  45) Atribuição de apoio financeiro à comissão da Igreja de Nossa Senhora da 

Consolação, para as obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro 

do Associativismo; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------  46) Atribuição de apoio à Comissão da Fábrica da Igreja de Santa Bárbara, para 

obras de beneficiação da Igreja de Santa Bárbara – Pelouro do Associativismo; ---------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 47) Renovação da subscrição do jornal A Voz dos Reformados – Pelouro do 

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

 ----------------- Dia do Município: -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------------   48) Programa e reconhecimentos; ---------------------------------------------------------  

 -----------------   49) Atribuição de medalhas de mérito Municipal; --------------------------------------  

 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 50) Supressão de faixa de rodagem, no IP6, sentido A8/Peniche, entre o km 

13+670 e o km 14+430 – Pelouro do Planeamento; -------------------------------------------------------  
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 ------------------- 51) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade 

Intermunicipal do Oeste – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 52) Cedência de Loja no Mercado Municipal – Isabel Maria Faustino Pereira de 

Almeida;---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 53) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ----------------------------------------  

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

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

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

Estiveram presentes os senhores: Jorge Abrantes e Ana Nunes, Chefe do Gabinete de Apoio à 

Presidência e Técnica Superior, em substituição da Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, Patrícia Silvestre, Assistente Técnica do 

Departamento Administrativo e Financeiro, durante os períodos de audição do público e de antes 

da ordem do dia e durante a apreciação do ponto vinte da ordem do dia, José Ribeiro Gonçalves, 

chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição do público e 

apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, Etelvina Alves, Rodrigo Lopes e 

David Gonçalves, Técnicos Superiores de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, e Guilherme 

Pereira, Técnico Superior de Engenharia Civil da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

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

A senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião a partir das quinze horas e treze 

minutos, tendo chegado quando decorria o período de audição do público. ---------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Sandra Cristina 

Machado Matos, o senhor Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas e o senhor Miguel Filipe da 

Silva Paiva, cidadãos que se seguiam na respetiva lista, comunicaram a sua ausência à reunião de 

hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, 

encontrando-se presente na sala a cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, 

senhora Amélia Maria Vidinha Colaço Rocha, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital 

n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, 

na sequência do ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de 

Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade do referido cidadão, pelo que este passou, de 

imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: 

- Ivone Serôdio Pereira, que solicitou o ponto de situação relativamente a um abaixo-assinado 

entregue ao Município, sobre a fibra ótica, uma vez que a Câmara Municipal ainda não deu 

qualquer resposta. Perguntou, também, qual o ponto de situação de um processo de obras 

particulares, de que é titular José pascoal Nobre Pinto. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que, assim que o Município teve conhecimento do assunto, foi efetuada uma deslocação ao 

local, com um técnico da PT, uma vez que o que está em causa é uma solução técnica que a PT 

encontrou para a instalação de cabos, através de postes em pau tratado, que não é uma matéria-

prima adequada aos arruamentos públicos. Disse ter sido transmitido que o Município jamais 
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concordaria com uma solução daquelas, não permitindo à PT, desde logo, mais nenhuma instalação 

daquele. Disse ter sido solicitado, ao técnico, que a PT fizesse chegar uma proposta, para resolver 

o assunto, e só depois estariam disponíveis para aceitar outras soluções. Reiterou a ideia de que a 

solução não passa pela Câmara Municipal e que a única coisa que a Câmara pode fazer foi efetuado 

de imediato. Disse que iria, e tendo em conta a situação, informar a PT da exigência dos moradores 

daquela zona, numa perspetiva de solução rápida. O senhor Presidente da Câmara disse ter sido 

transmitido, pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, à PT, a discordância desta solução e 

solicitada uma solução alternativa. Disse que, na relação do Município com a PT, iriam reforçar, 

através de ofício, o pedido de esclarecimento, anexando a exposição dos moradores. Em nome da 

Câmara Municipal, apresentou um pedido de desculpas, relativamente ao facto de não ter sido 

dada qualquer resposta à exposição apresentada, em forma de abaixo-assinado. Solicitou ao senhor 

Vice-Presidente da Câmara que fizesse uma informação sobre os momentos em que reuniu e que 

tentasse obter, da parte da DEA, que acompanha estes processos, informação sobre como é que 

este assunto foi tratado e para disponibilizar essa informação aos interessados. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão disse que a Câmara Municipal, enquanto órgão colegial, não tinha 

tido conhecimento deste assunto, apenas o senhor Presidente da Câmara e o senhor Vice-

Presidente da Câmara o conheciam, mas que os Vereadores do Partido Social Democrata estão 

sensíveis a perceber do que trata o abaixo-assinado. Perguntou ao senhor Vice-Presidente da 

Câmara se o contacto com a PT foi feito antes ou depois da entrega do abaixo-assinado. O senhor 

Vice-Presidente da Câmara disse que não se tratou de um simples contacto, mas de uma reunião 

realizada no local. O senhor Presidente da Câmara disse que a entidade responsável é a PT, pelo 

que os reclamantes devem apresentar reclamação junto da empresa. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão disse que espera que se tenha feito mais alguma coisa desde a reunião com a PT, 

porque a responsabilidade é da PT, mas o território é gerido pelo Município, pelo que é necessário 

saber o que foi feito para que se resolvesse o problema. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

disse que a Câmara Municipal só teve conhecimento do referido abaixo-assinado na presente 

reunião, pelo que não poderia ter dado resposta. O documento foi dirigido ao senhor Presidente da 

Câmara, mas este entendeu não dar conhecimento à Câmara Municipal. A responsabilidade é da 

PT, mas o Município não pode deixar que a PT faça o quer, sem regras, e utilize materiais sem 

dignidade. Peniche é uma cidade e o material a utilizar deve ser condizente com os materiais 

utilizados pelo Município. Sobre o processo de obras, o Chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística disse que a requerente apresentou uma segunda exposição sobre o parecer 

desfavorável emitido pela Câmara Municipal, e que, brevemente, essa exposição será apreciada 

pela Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que irá incluir o assunto na ordem 

do dia da reunião da Câmara Municipal que se realizará no dia 8 de agosto de 2017. ---------------  

- António Justiniano Silva, que perguntou se a Câmara Municipal licenciou, ou vai licenciar 

alguma construção na Praceta do Sol, nos Casais do Baleal. O Chefe da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística disse que a Câmara Municipal não licenciou nenhuma construção para o 

local, mas viabilizou um pedido de informação prévia para a instalação de uma unidade hoteleira 

para um lote de terreno particular, que inicialmente estava destinado à instalação de uma piscina, 

mas, na sequência de uma alteração ao loteamento onde se insere, tem agora outro destino. O 

senhor António Justiniano Silva disse que a Câmara Municipal, há cerca de onze anos, 

garantiu-lhe, assim como a outros moradores da zona, que o lote de terreno iria entrar na posse do 

Município, dentro de poucos meses, como contrapartida de obras realizadas que eram da 

responsabilidade do loteador, pelo que estranha que a Câmara Municipal viabilize a construção de 

uma unidade hoteleira no local, uma vez que esse tipo de equipamento poderá tirar o sossego que 

existe no local. O senhor Presidente da Câmara solicitou que os serviços da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística prestem toda a informação sobre o processo ao senhor António 

Justiniano. O senhor António Justiniano Silva solicitou uma cópia do parecer favorável emitido 
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pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Isabel Maria Faustino Pereira de Almeida, pelo ponto de situação de um pedido que 

apresentou à Câmara Municipal para transmissão da titularidade de uma loja do Mercado 

Municipal. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o assunto faz parte da ordem do 

dia da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- João Ricardo Conceição, representado pelo senhor Rui Viola, que solicitou o ponto de 

situação de um processo de obras particulares de que é titular a empresa Construções Pedras 

Muitas, L.da. O senhor Presidente da Câmara informou que o assunto faz parte da ordem do dia 

da presente reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Filipe Oliveira, que solicitou o ponto de situação de um processo relativo a águas pluviais e 

sobre a aquisição de um terreno sito em Ferrel. O senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento do histórico do processo e disse que o assunto constará da ordem do dia da próxima 

reunião da Câmara Municipal. O senhor Vereador Filipe Sales leu parte da ata da reunião da 

Câmara Municipal de 16 de agosto de 2016, onde está registada a intervenção do senhor Filipe 

Oliveira no período de intervenção do público, e disse que não conseguiu encontrar nas atas das 

reuniões seguintes qualquer referência ao assunto. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara qual 

o andamento do processo após a intervenção do munícipe em reunião da Câmara Municipal e da 

entrega de um requerimento na mesma ocasião. O senhor Presidente da Câmara disse que na 

próxima reunião da Câmara Municipal dará mais informações sobre o processo. --------------------  

- Dolores Pitau, disse que caiu diversas vezes, na Rua Primeiro de Dezembro, em Peniche, e que 

já apresentou o assunto por escrito à Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse 

que o processo está a ser analisado pelo Gabinete Jurídico do Município. Acrescentou que irá ver 

o que pode ser feito no arruamento para evitar acidentes. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

disse que iria, no dia seguinte ao local, para ver o que se passa. -----------------------------------------  

- Rui Rocha, Presidente da Associação dos Amigos da Berlenga, que se referiu às medidas 

tomadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas sobre a ilha da Berlenga. O 

senhor Presidente da Câmara disse que já manifestou, ao Governo, indignação pelo facto de o 

Município não ter sido ouvido sobre essa matéria e solicitou a suspensão da medida. ---------------  

 

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 26 de julho, esteve presente no hastear da Bandeira Azul, na Praia da Consolação. -------  

- No dia 26 de julho, participou na comemoração do Dia dos Avós, organizada pela Câmara 

Municipal, em colaboração com as IPSS. Deixou uma palavra de agradecimento e de 

reconhecimento aos serviços da Área Social, na pessoa da senhora Vereadora Clara Abrantes, e às 

diversas instituições que contribuíram para que esta iniciativa de convívio intergeracional se 

concretizasse mais uma vez. -----------------------------------------------------------------------------------   

- Reuniu-se com o STAL, no sentido de rever o acordo coletivo da entidade empregadora pública, 

que será presente numa próxima reunião de câmara, para se poder fazer a sua apreciação. ---------   

- No dia 27 de julho, participou na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ---------------  

- No dia 27 de julho, esteve presente na reunião do Conselho de administração dos SMAS. -------  

- No dia 27 de julho, participou numa reunião extraordinária da Câmara Municipal. ----------------  
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- No dia 28 de julho, esteve presente na assinatura dos protocolos, com quatro entidades que são 

gestoras de templos, igrejas ou ermidas, no âmbito da Rota das Igrejas. -------------------------------  

- No dia 29 de julho, no quadro do Peniche Náutico e do Peniche Paddle Series, esteve presente 

na iniciativa Ocean Challenge, travessia da Berlenga/Peniche, em coorganização com o Península 

de Peniche Surf Clube e com o envolvimento de três federações, Surf, Canoagem e Remo. Deixou 

uma palavra de agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Peniche e de São Martinho do Porto, 

bem como a outros voluntários que disponibilizaram as suas embarcações e que tornaram possível 

a realização desta 5.ª edição. ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 31 de julho, participou na reunião com a Agência Ciência Viva, onde foram lançadas as 

bases, para que se possa vir a criar um Centro de Ciência Viva, em Peniche. -------------------------  

- No dia 31 de julho, participou na reunião com a senhora Diretora Geral do Património Cultural 

e o Chefe de Gabinete do senhor Ministro da Cultura. ----------------------------------------------------   

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Destacou o Carnaval de Verão, pela sua importância, pela participação popular magnifica e pelo 

facto de ter sido uma noite, em temos de clima, que não é habitual na zona. Deixou uma palavra 

de regozijo e de valorização do papel dos grupos de carnaval e aos trabalhadores do Município, 

que estiveram envolvidos. Deixou uma palavra de agradecimento às forças de segurança. ---------  

Informou do início do funcionamento do comboio turístico, para o dia seguinte. Disse que, sendo 

a questão da segurança fundamental, obviamente que não se poderia colocar o comboio a funcionar 

a todo o custo, mesmo que isso signifique atrasos no seu funcionamento. -----------------------------  

Deu conhecimento de que, nos últimos dias, participou nos seguintes eventos: -----------------------  

- Na reunião extraordinária da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

- No hastear da bandeira azul da Praia da Consolação. ----------------------------------------------------  

- Na iniciativa da Rota das Igrejas, sublinhando a importância que tem tido para o funcionamento 

do património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fez referência à Ciência Viva e à importância do projeto apresentado, que considera muito bom 

para o concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse haver um aspeto que tem de ser muito trabalhado, relativamente à Fortaleza de Peniche, que 

é o de encontrar as melhores soluções, valorizando o local. ----------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 24 de julho, reuniu-se com o Agrupamento de Escuteiros de Atouguia da Baleia, a 

propósito da sede. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Participou nas iniciativas realizadas, no âmbito da comemoração do Dia dos Avós, referindo a 

forma positiva, como decorreram. ----------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente no Festival de Folclore, que se realizou em Geraldes, felicitando o Rancho 

Folclórico de Geraldes pela sua evolução. ------------------------------------------------------------------  

- Felicitou a organização do Carnaval de Verão. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou a organização do Carnaval de Verão, salientando o problema que se verificou com o 

estacionamento, que classificou como anárquico. Disse que poderia ter havido uma colaboração 

com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, no sentido de utilizar como 

estacionamento o espaço existente ao lado do quartel. O senhor Presidente da Câmara disse que 

registava a sugestão do senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------  

- Felicitou o Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes, pela realização do 
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Festival de Folclore. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse, relativamente às intervenções que é necessário fazer no comboio turístico, que não foram 

pensadas e executadas em tempo útil, e por isso, o comboio ainda não se encontra a circular. -----  

- Salientou o facto de os Vereadores terem sido convidados para estarem presentes nas atividades 

a realizar, no âmbito do Dia do Avós, em cima da hora, ou seja, no dia 25 às 23h00, lamentando 

esta situação. O senhor Presidente da Câmara disse que não houve qualquer intenção em não 

convidar. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que se tratou de um lapso, mas enviou os 

convites assim que teve consciência desse lapso. ----------------------------------------------------------  

- Manifestou, uma vez mais, preocupação relativamente ao problema causado pelas autocaravanas 

no fosso das muralhas. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, de momento, o 

Município não tem sinalização para colocar no local, mas já está em andamento o processo de 

aquisição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou esclarecimentos relativamente à questão das novas regras de acesso à ilha da Berlenga. 

O senhor Presidente da Câmara disse que irá colocar a questão, por telefone, ao Gabinete da 

senhora Secretária de Estado. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Salientou o problema do estacionamento no Baleal, referindo a hipotética unidade de execução 

e a renaturalização do espaço, onde atualmente é o estacionamento. -----------------------------------  

- Lamentou que as reuniões de trabalho e da Câmara Municipal sejam marcadas com pouco 

intervalo de tempo entre elas, dizendo não ser vantajoso, do ponto de vista das suas participações. 

- Disse não fazer sentido receber o convite para estarem presentes no Dia do Município, no mesmo 

dia em que se realiza a última reunião antes do Dia do Município, na medida em que não existem 

condições de olhar para o programa, com tempo para o analisar. Considera que, este não é o 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Questionou se o e-mail que a senhora Vereadora Clara Abrantes se comprometeu, no dia 10 de 

julho de 2017, a enviar ao IGFSS, já foi encaminhado. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

disse que o e-mail tinha sido enviado naquele dia. O senhor Presidente da Câmara solicitou que 

o e-mail seja reencaminhado para todos os membros da Câmara Municipal. --------------------------  

- Solicitou confirmação da situação de posse administrativa do imóvel Arcadas d’El-Rei, em Serra 

d’El-Rei, para remoção da esplanada e perguntou qual a fundamentação legal para tal, uma vez 

que, pelos documentos apresentados, está licenciada. Lembrou que aguardavam um parecer 

técnico, por escrito, sobre a questão dos espaços de dupla confrontação de fachadas e acerca dos 

direitos que cada um tem sobre o espaço público. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que a 

senhora Vereadora Cristina Leitão analise todo o processo, para verificar todos os passos que 

foram dados, e vai confirmar, junto dos serviços, se foi solicitado o referido parecer. Acrescentou 

que, caso seja necessário, na sequência do teor do parecer, revogará o despacho de posse 

administrativa. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que o parecer servirá para a análise 

de outros casos semelhantes. Acrescentou que a empresa não recebeu resposta a uma exposição 

que apresentou, na sequência de uma primeira notificação, tendo recebido uma segunda 

notificação. Perguntou qual o fundamento legal para o despacho do senhor Presidente da Câmara 

que ordenou a retirada de uma esplanada que está licenciada. O senhor Presidente da Câmara 

disse que despachou conforme lhe foi proposto pelos serviços, pelo que vai solicitar uma 

informação aos serviços sobre o processo. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que os 

procedimentos administrativos para ocupação de espaço público foram cumpridos e aceites, tendo 

sido paga a taxa correspondente, não tendo o Município, por oposição ou indeferimento, se 

pronunciado, pelo que a esplanada está licenciada. Perguntou em que outras situações é que o 

Município tomou posse administrativa para a remoção de esplanadas ilegais. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves perguntou se foi dado cumprimento ao despacho, de 24 de julho, que ordenava 
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a posse administrativa e a execução coerciva dos trabalhos para o dia 28 de julho. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou uma informação ao Departamento Administrativo e Financeiro 

sobre o andamento do processo. ------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou qual o ponto de situação relativamente à resposta ao pedido de informação prévia 

apresentado pela Sitacim - Unipessoal, L.da, acerca de um investimento imobiliário para a área do 

Baleal. Colocou a mesma questão, relativamente ao pedido de informação prévia apresentado pela 

Consferrel, dizendo ser recorrente, no que toca aos pedidos de informação prévia, esta dificuldade 

em dar resposta no prazo consagrado na lei. O senhor Presidente da Câmara disse que vai 

solicitar informação à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística sobre os referidos processos. 

- Disse ser recorrente pedir ao senhor Presidente da Câmara que lhe dê resposta sobre a notificação 

do proprietário da vedação existente na Regueira do Poço, em Atouguia da Baleia. Lamentou o 

facto de estar há mais de três anos à espera que se consiga notificar o referido proprietário. O 

senhor Presidente da Câmara disse que não tinha mais nenhuma informação adicional sobre o 

processo. A senhora Vereadora Cristina Leitão solicitou que o assunto conste na ordem do dia 

da próxima reunião da Câmara Municipal e que seja elaborada uma informação sobre o histórico 

das notificações feitas ao proprietário do terreno e ao seu advogado e sobre as reuniões que o 

senhor Presidente da Câmara diz que tentou marcar. ------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se aos votos, já endereçados a todos os marchantes do Carnaval de Verão, dizendo que 

a iniciativa foi um sucesso, e sublinhou a evolução qualitativa que o Carnaval de Verão tem tido, 

ao longo dos últimos anos. Quis deixar bem claro que, os Vereadores do PSD reconheciam esse 

mérito. O senhor Presidente da Câmara subscreveu o conjunto de felicitações endereçadas à 

realização do Carnaval de Verão. -----------------------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria que o senhor Presidente da Câmara reenviasse o e-mail que enviou à tutela, 

relativamente ao pedido de suspensão da diretriz que regra a capacidade de carga humana, a sua 

fiscalização e o funcionamento das embarcações Marítimo-turísticas, na Berlenga. -----------------  

- Referiu, uma vez mais, a insuficiência de recursos, no que toca aos pequenos equipamentos de 

apoio balnear. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reportou o estado de envelhecimento, bastante avançado, em que se encontra o passadiço de 

acesso à praia, junto ao Bar do Campos. --------------------------------------------------------------------  

- Referiu que, para além do impacto estético e visual que tem o estacionamento de autocaravanas, 

junto ao fosso das muralhas, o impacto ambiental também é visível, uma vez que se verifica a 

deposição de dejetos, nomeadamente no espelho de água. Solicitou os bons ofícios do senhor 

Presidente da Câmara para que esta questão, que não é só estética, mas também ambiental, pudesse 

ser rapidamente travada, mencionando, novamente, o sistema de barreiras fixas. Questionou sobre 

as diligências que foram tomadas, nos últimos dias, junto das forças de segurança, designadamente 

da PSP, tendo em conta o que já foi relatado pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, ou seja, a 

ausência de autos levantados pela PSP. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a ligação 

entre o Município e as forças de segurança é feita pela Comandante Operacional. -------------------  

 

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: 
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1) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do Planeamento: ------------  
Deliberação n.º 1041/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente 

da Câmara, referente ao desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte. (DPGU) ------------   

 

2) Pedido de licenciamento para construção de edifício para indústria, comércio e serviços, na 

Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional Lobster, 

Import e Exprt, L.da – Pelouro do Urbanismo: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1042/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente 

da Câmara, datada de 12 de julho de 2017, referente ao pedido de licenciamento para construção 

de edifício para indústria, comércio e serviços, na Estrada Marginal Norte, em Peniche, 

apresentado pela empresa TM - Internacional Lobster, Import e Exprt, L.da. (DPGU 56/17) -------  

 

3) Estudo para a execução de passeio, na EN 247, no Alto Veríssimo – Pelouro do Planeamento: 
Deliberação n.º 1043/2017: Deliberado aprovar um passeio com 1,50 m + 20 cm para muro de 

suporte e notificar os dois proprietários. (DPGU) ----------------------------------------------------------  

 

4) Plano Urbanização do Vale do Grou – Pelouro do Planeamento: ---------------------------------  
Deliberação n.º 1044/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

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

«Terminado o período de discussão pública, e ponderados os resultados, a Câmara Municipal, 

aprove e envie à Assembleia Municipal a versão final da proposta do Plano de Urbanização de 

Vale do Grou (PUVG) para aprovação definitiva, de acordo com o teor do Artigo 90.º do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT).» (Doc. 581 DPGU) --------------------------------------------  

 

5) Unidade de Execução do Baleal – Pelouro do Planeamento: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1045/2017: Foi presente a informação da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 21 de julho de 2017, sobre o ponto de situação do processo da Unidade de 

Execução do Baleal. Considerando a não adesão dos proprietários, a Câmara Municipal deliberou 

não dar seguimento ao processo da Unidade de Execução do Baleal. ----------------------------------  

 

6) Alinhamento para a Avenida da Liberdade, na Serra d’El-Rei – Pelouro do Planeamento: -  
Deliberação n.º 1046/2017: Deliberado solicitar parecer à Junta de Freguesia da Serra d` El-Rei 

sobre o plano de alinhamento para a Avenida da Liberdade, na Serra d`El-Rei. (DPGU) -----------   

 

7) Pedido de informação prévia para construção de empreendimento turístico, na Avenida da 

Liberdade, n.º 39, na Serra d’El-Rei, apresentado por Ana Paula Leal Gregório de Freitas – 

Pelouro do Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1047/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente 

da Câmara, datada de 19 de junho de 2017, referente ao pedido de informação prévia para 

construção de empreendimento turístico, na Avenida da Liberdade, n.º 39, na Serra d’El-Rei, 

apresentado por Ana Paula Leal Gregório de Freitas. (DPGU R547/17) -------------------------------  

 

8) Pedido de informação prévia sobre a construção de edifício de habitação coletiva, na Rua do 

Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Consferrel - Construções Sociedade 

Unipessoal, L.da – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1048/2017: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, para emissão de parecer favorável ao pedido apresentado em nome de CONSFERREL - 

Construções Sociedade Unipessoal, L.da, no dia 10 de maio de 2017, sobre a viabilidade para 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 31.07.2017 * Livro 108 * Fl. 628 

construção de edifício de habitação coletiva, a implantar no prédio urbano sito na Rua do Gualdino, 

lugar de Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, em Peniche. (DPGU R435/17) -----------------------  

 

9) Instalação de parque de estacionamento de viaturas ligeiras, na Avenida do Mar, nos Casais 

do Baleal, apresentado pela empresa Construções Pedras Muitas, L.da – Pelouro do Urbanismo: 
Deliberação n.º 1049/2017: Deliberado aprovar a proposta verbalmente apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, que viabilizou o pedido de licenciamento para instalação de parque de 

estacionamento, a implantar no prédio rústico sito nos Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, 

apresentado em nome de Construções Pedras Muitas, L.da, no dia 13 de janeiro de 2017, devendo 

o requerente proceder à reposição do terreno no estado em que se encontrava antes da instalação 

do parque de estacionamento, assim que o Município determine o reparcelamento do terreno e da 

sua envolvente para efeitos de desenvolvimento urbanístico e organização formal e funcional da 

zona em questão. (DPGU 8/17) -------------------------------------------------------------------------------  

 

10) Pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estêvão, em Peniche – 

Pelouro do Planeamento: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1050/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de julho de 2017, referente aos Pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e 

Rua José Estevão, em Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU NIPG5775/17)  

 

11) Pedido de legalização de esplanada fechada, apresentado por Pedro Miguel Correia Dias – 

Pelouro do Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1051/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente ao pedido de legalização de esplanada fechada, 

apresentado por Pedro Miguel Correia Dias, na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 

50/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

12) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, para o prédio sito na Avenida 

do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Consferrel – Construções Sociedade 

Unipessoal, L.da – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1052/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de julho de 2017, referente ao pedido de licenciamento para alterações no decurso da 

obra, para o prédio sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa 

Consferrel – Construções Sociedade Unipessoal, L.da, na próxima reunião da Câmara Municipal. 

(DPGU 61/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Pedido de construção de moradia unifamiliar, no prédio sito na Rua 25 de Abril, em 

Atouguia da Baleia, apresentado por Alexandre Machado Ribeiro – Pelouro do Urbanismo: --  
Deliberação n.º 1053/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de julho de 2017, referente ao pedido de construção de moradia unifamiliar, no prédio 

sito na Rua 25 de Abril, em Atouguia da Baleia, apresentado por Alexandre Machado Ribeiro, na 

próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 67/17) ---------------------------------------------------  

 

14) Pedido de legalização de alterações e ampliação de moradia, sita na Rua do Cruzeiro, n.º 

13, no Lugar da Estrada, apresentado por Maria Fernanda Carlos Seabra Gonçalves – Pelouro 

do Urbanismo: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1054/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de julho de 2017, referente ao pedido de legalização de alterações e ampliação de 

moradia, sita na Rua do Cruzeiro, n.º 13, no Lugar da Estrada, apresentado por Maria Fernanda 
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Carlos Seabra Gonçalves, na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 77/17) ---------------  

 

15) Pedido de legalização de obras no armazém 42, sito no Porto de Pesca, apresentado pela 

empresa Mare Clausum – Comércio de Peixe L.da – Pelouro do Urbanismo: -----------------------  
Deliberação n.º 1055/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de julho de 2017, referente ao pedido de legalização de obras no armazém 42, sito no 

Porto de Pesca, apresentado pela empresa Mare Clausum - Comércio de Peixe, L.da, na próxima 

reunião da Câmara Municipal. (DPGU 82/17) -------------------------------------------------------------  

 

16) Pedido de alterações no decurso da obra para ampliação de moradia, sita no Bairro dos 

Pescadores, no Alto dos Moinhos, n.º 30, apresentado por Angelino Neves de Sousa – Pelouro 

do Urbanismo: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1056/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de julho de 2017, referente ao pedido de alterações no decurso da obra para ampliação 

de moradia, sita no Bairro dos Pescadores, no Alto dos Moinhos, n.º 30, apresentado por Angelino 

Neves de Sousa, na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 94/17) --------------------------  

 

17) Pedido de construção de garagem, na Rua do Largo, no Paço, apresentado por Orlando 

Casimiro Félix de Jesus: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1057/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de julho de 2017, referente ao pedido de construção de garagem, na Rua do Largo, 

no Paço, apresentado por Orlando Casimiro Félix de Jesus, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (DPGU 99/17) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Pedido de licenciamento para alteração de arrecadações para habitação, legalização de 

garagem, telheiro e anexos, sita na Rua Arquiteto Paulino Montez, n.os 78-80, em Peniche, 

apresentado por João Delgado da Silva – Pelouro do Urbanismo: ------------------------------------  
Deliberação n.º 1058/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de julho de 2017, referente ao pedido de licenciamento para alteração de arrecadações 

para habitação, legalização de garagem, telheiro e anexos, sita na Rua Arquiteto Paulino Montez, 

n.os 78-80, em Peniche, apresentado por João Delgado da Silva, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (DPGU 104/17) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

19) Pedido de alteração ao alvará de loteamento e de obras de urbanização n.º 11/88, 

relativamente ao lote n.º 11, para o prédio sito na Rua de Moçambique, n.º 88, em Peniche, 

apresentado por António Ferreira Lopes Costa – Pelouro do Urbanismo: --------------------------  
Deliberação n.º 1059/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 25 de julho de 2017, referente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento e de obras 

de urbanização n.º 11/88, relativamente ao lote n.º 11, para o prédio sito na Rua de Moçambique, 

n.º 88, em Peniche, apresentado por António Ferreira Lopes Costa, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (DPGU L11/87) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:  

 

20) Colocação de pilaretes, junto à Avenida do Mar, em Ferrel – Pelouro do Trânsito: ---------  
Deliberação n.º 1060/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, 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, 
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anexa-se proposta de aplicação de pilaretes, 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, na Avenida do Mar n.º 95 e n.º 95A, em Ferrel. Propõe se à Câmara Municipal 

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

Municipais.» (Doc.582 NIPG 9949/17) ---------------------------------------------------------------------  

 

21) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para o comboio turístico, na 

Rua Alexandre Herculano, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1061/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de julho de 2017, referente à sinalização vertical para reserva de lugar de 

estacionamento para o comboio turístico, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, na próxima 

reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11366/17) ----------------------------------------------------------   

 

22) Reserva de lugares de estacionamento para as forças de segurança e equipas de 

emergência, junto às praias do concelho – Pelouro do Trânsito: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1062/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à reserva de lugares de estacionamento para as forças de 

segurança e equipas de emergência, junto às praias do concelho, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 11630/17) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Sinalização vertical, com a indicação de Mercado Municipal – Pelouro do Trânsito: -------  
Deliberação n.º 1063/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à sinalização vertical, com a indicação de Mercado 

Municipal, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11629/17) ------------------------------  

 

24) Colocação de pilaretes, junto à Avenida da Praia, em Peniche – Pelouro do Trânsito:------  
Deliberação n.º 1064/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à colocação de pilaretes, junto à Avenida da Praia, em 

Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11628/17)---------------------------------  

 

25) Remarcação de raias amarelas, na Rua da Saudade, em Peniche – Pelouro do Trânsito: --  
Deliberação n.º 1065/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à remarcação de raias amarelas, na Rua da Saudade, em 

Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11627/17)---------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:  

 

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

Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 14) – Pelouro das 

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1066/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de julho de 2017, referente à alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual 

de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 

(modificação 14), na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11409/17) ---------------------  

 

Património Municipal:  

 

27) Aquisição de imóvel, sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em Geraldes – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1067/2017: Deliberado apreciar o processo referente à aquisição de um imóvel, 

sito no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em Geraldes, na próxima reunião da Câmara 

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

 

28) Revogação da doação de edifício modular ao Município, pela empresa AW-Energy – 

Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1068/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 12 de julho de 2017, referente à revogação da doação de edifício modular ao Município, 

pela empresa AW-Energy, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 4503/17) ------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

29) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Direção-Geral do Património 

Cultural, no âmbito da reutilização museológica da Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: 
Deliberação n.º 1069/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente ao Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a 

Direção-Geral do Património Cultural, no âmbito da reutilização museológica da Fortaleza de 

Peniche, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11644/17)---------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

30) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2017/2018 

– Pelouro da Educação: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1070/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino 

superior para o ano letivo de 2017/2018, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 

11624/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

31) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de serviços de 

restauração e bebidas, junto ao Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 25 de julho a 4 de 

agosto de 2017, requerida pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades Económicas:-----  
Deliberação n.º 1071/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à ocupação de espaço público com uma unidade móvel 

de prestação de serviços de restauração e bebidas, junto ao Largo Nossa Senhora da Guia, em 

Ferrel, de 25 de julho a 4 de agosto de 2017, requerida pela Freguesia de Ferrel, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. (NIPG 11210/17) --------------------------------------------------------------------  

 

32) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na Rua Dr. Ernesto 

Moreira, em Peniche, requerida pelo Centro Português Auditivo, com isenção de taxas – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1072/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à ocupação de espaço público para a realização de um 

rasteio auditivo, na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, requerida pelo Centro Português 

Auditivo, com isenção de taxas, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11427/17) ----  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 
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33) Transmissão de licença de táxi e averbamento de novo veículo, requeridos por Francisco 

José da Anunciação Rato – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------  
Deliberação n.º 1073/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à transmissão de licença de táxi e averbamento de novo 

veículo, requeridos por Francisco José da Anunciação Rato, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 10767/17) ----------------------------------------------------------------------------------   

 

34) Licenciamento de evento denominada III Passeio-Convívio em Duas e Quatro Rodas, 

requerido pelo Centro Social da Bufarda, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1074/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente ao licenciamento de evento denominada III Passeio-

Convívio em Duas e Quatro Rodas, requerido pelo Centro Social da Bufarda, com isenção de 

taxas, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10998/17) ------------------------------------  

 

35) Utilização de propriedade privada com uma unidade móvel de prestação de serviços de 

restauração e bebidas, de 1 a 31 de agosto, requerida pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------------  
Deliberação n.º 1075/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à utilização de propriedade privada com uma unidade 

móvel de prestação de serviços de restauração e bebidas, de 1 a 31 de agosto, requerida pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 11498/17) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

36) Atribuição de subsídio à Freguesia de Atouguia da Baleia, para comparticipação em 

despesas diversas – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1076/2017: Deliberado apreciar o processo referente à atribuição de subsídio à 

Freguesia de Atouguia da Baleia, para comparticipação em despesas diversas, na próxima reunião 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

37) Atribuição de apoio à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, no âmbito de uma 

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

feira de artesanato – Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1077/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio à União Desportiva e Cultural de 

São Bernardino, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade 

pontual, para a realização de uma feira de artesanato, na próxima reunião da Câmara Municipal. 

(NIPG 11625/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

38) Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, ao 

Agrupamento de Escolas de Peniche e ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para 

despesas de expediente e limpeza, para o ano letivo 2017/2018 – Pelouro da Educação: ---------  
Deliberação n.º 1078/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia, ao Agrupamento de Escolas de Peniche e ao Agrupamento de 

Escolas D. Luís de Ataíde, para despesas de expediente e limpeza, para o ano letivo 2017/2018, 

na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11648/17) --------------------------------------------  
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39) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Inês Canas Rodrigues – Pelouro 

da Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1079/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à comparticipação para transporte escolar, solicitada por 

Inês Canas Rodrigues, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11634/17) ----------------  

 

40) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Ana Rita Canhoto Correia – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1080/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à comparticipação para transporte escolar, solicitada por 

Ana Rita Canhoto Correia, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11633/17) ----------  

 

41) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por José Luís Garcia Cavalete – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1081/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à comparticipação para transporte escolar, solicitada por 

José Luís Garcia Cavalete, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11632/17) -----------   

 

42) Utilização do circuito especial de transportes escolares por diversos alunos – Pelouro da 

Educação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1082/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à utilização do circuito especial de transportes escolares 

por diversos alunos, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11631/17) -------------------   

 

43) Atribuição de apoio logístico à candidatura da União Recreativa Desportiva e Cultural do 

Paço, submetida na 2.ª fase de apoio às atividades regulares – Pelouro do Associativismo: -----  
Deliberação n.º 1083/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 28 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio logístico à candidatura da União 

Recreativa Desportiva e Cultural do Paço, submetida na 2.ª fase de apoio às atividades regulares, 

na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11811/17) --------------------------------------------  

 

44) Atribuição de apoio à Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902, para a 

realização da festa de Verão de Atouguia da Baleia, em Honra de Nossa Senhora da Assunção 

– Pelouro do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1084/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio à Sociedade Filarmónica União 1.º 

Dezembro de 1902, para a realização da festa de Verão de Atouguia da Baleia, em Honra de Nossa 

Senhora da Assunção, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11813/17) ----------------    

 

45) Atribuição de apoio financeiro à comissão da Igreja de Nossa Senhora da Consolação, para 

as obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1085/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio financeiro à comissão da Igreja de 

Nossa Senhora da Consolação, para as obras de beneficiação da Igreja de Nossa Senhora da 

Consolação, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 114/17) -------------------------------  

 

46) Atribuição de apoio à Comissão da Fábrica da Igreja de Santa Bárbara, para obras de 
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beneficiação da Igreja de Santa Bárbara – Pelouro do Associativismo: -----------------------------  
Deliberação n.º 1086/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à Atribuição de apoio à Comissão da Fábrica da Igreja de 

Santa Bárbara, para obras de beneficiação da Igreja de Santa Bárbara, na próxima reunião da 

Câmara Municipal. (NIPG 4421/17) -------------------------------------------------------------------------   

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

47) Renovação da subscrição do jornal A Voz dos Reformados – Pelouro do Associativismo: --  
Deliberação n.º 1087/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à Renovação da subscrição do jornal A Voz dos 

Reformados, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 9313/17) -----------------------------  

 

DIA DO MUNICIPIO: 

 

48) Programa e reconhecimentos: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1088/2017: Deliberado apreciar o programa referente ao dia do Município, na 

próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

 

49) Atribuição de medalhas de mérito Municipal: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1089/2017: Deliberado atribuir medalha de mérito municipal do desporto para a 

atleta Victoria Kaminskaya – Prata Dourada. ---------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

50) Supressão de faixa de rodagem, no IP6, sentido A8/Peniche, entre o km 13+670 e o km 

14+430 – Pelouro do Planeamento: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1090/2017: Deliberado apreciar o processo referente à supressão de faixa de 

rodagem, no IP6, sentido A8/Peniche, entre o Km 13+670 e o Km 14+430, na próxima reunião da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

51) Quotização/comparticipação do Município de Peniche na Comunidade Intermunicipal do 

Oeste – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1091/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 27 de julho de 2017, referente à Quotização/comparticipação do Município de Peniche 

na Comunidade Intermunicipal do Oeste, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 

11623/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

52) Cedência de Loja no Mercado Municipal – Isabel Maria Faustino Pereira de Almeida: ---  
Deliberação n.º 1092/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de julho de 2017, referente à cedência de Loja no Mercado Municipal, na próxima 

reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 

53) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: ----------------------------------------------------------  

Deliberação n.º 1093/2017: Deliberado apreciar o processo referente à Fortaleza de Peniche na 

próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 
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Deliberação n.º 1094/2017: 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 e vinte e um 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,                                                      , Técnica 

Superior, em substituição da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. -  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

18 de setembro 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. ----------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 

 

A Técnica Superior, 

 

(assinado no original) 

_____________________________________ 


