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ATA N.º 50/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Aos seis dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique 

Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo 

Rocha Ministro, Susana Isabel Gonçalves Roquete, Manuel Quinta Martins Salvador, Jorge 

Manuel Rosendo Gonçalves e Rogério Manuel Dias Cação, 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) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de 

moradia multifamiliar, sita na Rua da Santa Cruz, n.º 13, em Peniche, apresentado em nome de 

Rui Pedro Gaspar Barbas – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de 

empreendimento destinado a turismo rural, a implantar no prédio rústico, sito na Herdade dos 

Salgados, apresentado em nome de Alexandre Bruno dos Santos Afonso – Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de 

moradia unifamiliar, sita na Rua do Brejo, n.º 7, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em 

nome de José Henrique Gonçalves Marques de Almeida – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;  

 ------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar, a implantar no prédio rústico denominado “Arrancadas” ou “Ninho do Corvo”, em 

Ferrel, apresentado em nome de José Carlos Santos Conceição – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia 

unifamiliar e anexo, a implantar no prédio urbano, sito na Quinta da Junqueira, Lote 7, no Paço, 

apresentado em nome de Moisés Francisco Pereira Martinho – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e legalização 

de anexos, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Maria da Graça Caria de Portugal 

Goulart Branco – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação e comércio, 

na Rua da Bica, em Ferrel, apresentado em nome de Sitacim, Unipessoal L.da - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, na Rua D. Estefânia, n.º 10, em Reinaldes, apresentado em nome de Rito de Sousa 

Madeira – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, piscina e 

muros de vedação, na Urbanização do Paraíso, Lote 71, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado 

em nome de Engibuilt Construções, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, a implantar no prédio rústico denominado “Rocio”, em Bôlhos, apresentado em nome de 
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Florival da Conceição Leonardo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------  

 ------------------- 11) Pedido de licenciamento para recuperação de habitação unifamiliar, sita na 

Rua dos Arneiros, n.º 5, em Geraldes, apresentado em nome de Jan Martin Schiller – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, na Rua do Farol, Lote 3, em Peniche, apresentado em nome de Nuno Alexandre dos 

Santos Costa – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de armazém de recolha e 

venda de resíduos ferrosos e não ferrosos, sito na Fonte da Moura, na Serra d’El-Rei, apresentado 

em nome de Recipeniche Unipessoal, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de arrecadação, para o 

prédio sito na Travessa Nossa Senhora da Conceição, n.º 38, em Peniche, apresentado em nome 

de Aquilino Antunes Caetano – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------  

 ------------------- 15) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação, na Rua dos Combatentes, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de Bruno Miguel 

Antunes dos Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------  

 ------------------- 16) Pedido de licenciamento para alteração de anexo, para o prédio sito na Rua 

da Cascalheira, n.º 33, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de Lourenço Júlio da Cruz Antunes 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Pedido de licenciamento para alteração de uma fração e de construção de 

acessibilidades, para o prédio sito na Avenida Papa Paulo VI, n.º 9, em Peniche, apresentado em 

nome de Conmefis – Consultório Médico de Fisiatria, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; 

 ------------------- 18) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, sito na Avenida da Praia, 

n.º 27, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Svein Tore Walde – Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Exposição/Reclamação sobre os valores a pagar pelos encargos urbanísticos 

calculados para a alteração ao Alvará de Loteamento n.º 14/90, apresentada por João Manuel 

Cordeiro Brasão – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------------  

 ------------------- 20) Estudo urbanístico para o Largo do Município (junto à ponte pedonal), em 

Peniche – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Ocupação de espaço público, com corte da via, para a realização da Feira de 

São Leonardo, na vila de Atouguia da Baleia, requerida pela Freguesia de Atouguia da Baleia – 

Pelouro da Administração Geral; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 22) Ocupação de espaço público com unidade móvel de apoio à realização de 

ação de sensibilização, designada por Semana Europeia do Teste VIH, Hepatites e Dia Mundial 

Luta Contra a Sida, em vários pontos do concelho, requerida pela Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; --------------  

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

 ------------------- 23) Implantação de lombas redutoras de velocidade, na Estrada dos Remédios, 

em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Nomeação do representante do Município na Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------   

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

 ------------------- 25) Renovação de contratos no âmbito da Medida de Emprego Apoiado em 

Mercado Aberto, para a Divisão de Energia e Ambiente (Informática e Espaços Verdes) – Pelouro 

dos Recursos Humanos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Integração de candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida 
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de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, na Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes) – 

Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Integração de candidata com deficiência ou incapacidade através da Medida 

de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, na Cantina Municipal – Pelouro dos Recursos 

Humanos;----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Voluntariado no canil Municipal – Pelouro da Proteção Animal; --------------  

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

 ------------------- 29) Delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente;-------------- 

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

 ------------------- 30) Apresentação de cumprimentos pela Freguesia de Peniche, no início do novo 

mandato autárquico – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo Estêvão, 

e arraial ao ar livre, no Baleal, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro da Administração 

Geral;-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 32) Atribuição de apoio à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

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

a realização da Assembleia Geral FEPODABES – Federação Sangue – Pelouro do Associativismo; 

 ------------------- 33) 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 

organização do teatro revista “Olhá Florbela” – Pelouro do Associativismo; -------------------------  

 ------------------- 34) Atribuição de apoio à Berlengas Bike Team, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação em maratonas de BTT 

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

 ------------------- 35) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de licença especial de ruído, 

solicitada pela Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense – Pelouro da 

Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

A reunião foi interrompida entre as doze horas e quarenta e cinco minutos e as catorze horas e 

trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores:  ----------------------------------------------------------------------------  

Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de 

substituição, durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística, durante o período de audição do público e durante a apreciação e votação dos 

pontos um a vinte da ordem do dia, Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a vinte da 

ordem do dia e Rui Venâncio, Técnico Superior de Arqueologia, durante a apreciação do ponto 

trinta e seis da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que os senhores Vereadores Filipe Maia de 

Matos Ferreira Sales e Cristina Maria Luís Leitão e os senhores António Manuel Prioste Salvador 
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e Júlio Alberto Silva Coelho, 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 presentes na sala os cidadãos imediatamente a seguir na 

ordem da respetiva lista, senhor Manuel Quinta Martins Salvador e senhora Susana Isabel 

Gonçalves Roquete, do Partido Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 

31 de agosto, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, reconheceu a 

identidade e legitimidade dos referidos cidadãos, pelo que estes passaram, 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: 

- Carlos Tiago disse que decidiu estar presente na reunião de câmara, no sentido de manifestar o 

seu cansaço, pelo esforço que tem efetuado para a resolução de alguns problemas existentes na 

cidade, em vão. Referiu o e-mail enviado à Câmara Municipal e à PSP, sobre o qual nunca obteve 

qualquer resposta, nem sequer a confirmação da sua receção. Apresentou, uma vez mais, um 

assunto que gostaria de ver solucionado, relacionado com o estacionamento de viaturas no passeio 

da Rua dos Hermínios, em Peniche, frente a uma loja de sua propriedade, que o impossibilita de a 

arrendar. Deu novamente nota, de uma situação de acumulação de águas, no cruzamento da Rua 

dos Hermínios com a Rua Gomes Freire de Andrade, em Peniche, apesar da existência de umas 

grelhas para escoamento de águas residuais. Alertou, uma vez mais, para a curva existente, junto 

ao Clube Naval, que considera um dos maiores perigos, para a circulação automóvel, em Peniche, 

para a alteração do piso, de alcatrão para pedra, em plena curva, no Campo da República, que 

aumentou o risco de acidentes naquele local e para as acessibilidades no Campo da República, 

onde existe prevalência dos automóveis sobre os peões. O senhor Presidente da Câmara disse 

que, segundo informação dos serviços, seria pintada, em breve, a marca inibidora de 

estacionamento, uma vez que já havia sido aprovada. Relativamente à questão das grelhas, disse 

que iria solicitar à Freguesia de Peniche que averiguasse a situação, uma vez que, nem sempre, os 

buracos com grelhas são sumidouros. Sobre a curva da Avenida do Porto de Pesca (Clube Naval), 

disse considerar a questão bastante pertinente e que iriam avaliar, tendo em conta que, por ser uma 

curva, por questões de segurança, tem de haver cuidados acrescidos. Relativamente à alteração do 

piso, colocado entre a entrada da Fortaleza e a Ribeira Velha, no Campo da República, disse já ter 

sido solicitado aos serviços para fazerem a avaliação do dossier existente, no sentido de se verificar 

quais as alternativas. Em relação ao Campo da República, como um todo, disse já ter sido, também, 

solicitado aos serviços, o processo para avaliar os compromissos, competências e 

responsabilidades existentes, por forma a tomar medidas. O senhor Vereador Rogério Cação 

cumprimentou o público presente e reiterou as preocupações apresentadas pelo munícipe, 

relativamente ao Campo da República, e disse que o problema não foi a substituição do alcatrão 

por pedra, mas sim por aquele tipo de calçada, uma vez que existe outro tipo de calçada, com um 

outro nível de aderência, e que poderia ser a solução. Corrobora com a ideia de que terá que ser 

tomada uma decisão, com urgência, e manifestou a sua disponibilidade para colaboração na 

resolução do problema. Disse que a questão do Campo da República é mais ampla e que merece 

uma análise mais complexa, na medida em que existe uma série de problemas ali envolvidos, e 

que têm a ver com a tipologia do estacionamento, com a circulação de peões e com o próprio 

desenho, do que ali está construído. Julga que, a intervir-se naquele espaço, que seja uma 

intervenção que resolva, de vez, todo aquele conjunto de problemas. Disse ser defensor de que se 

olhe para aquele espaço, na sua globalidade, equacionando todos os problemas que ali poderão 
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estar envolvidos, nas mais diversas vertentes, e que, com base nisso, se procure uma solução, que 

sirva os interesses de todos. -----------------------------------------------------------------------------------                 

- Rui Batista em representação da Associação Patudos de Peniche, questionou se existe algum 

projeto e para quando, relativamente ao Canil Municipal existente, uma vez que, após tantas 

promessas do executivo anterior, tudo se mantém. O senhor Presidente da Câmara, Henrique 

Bertino, agradeceu as questões colocadas pelo munícipe e disse ser uma questão muito complexa 

e difícil, relativamente a alguns dos aspetos. Referiu estar a tentar-se estabelecer um horário para 

os voluntários poderem passear os animais e disse ter solicitado aos serviços a avaliação de um 

projeto de alteração, já existente, com o qual não concorda. Disse estar a trabalhar-se, o mais 

rapidamente possível, para encontrar soluções, nas diversas frentes. Reforçou que é uma prioridade 

assumida. A munícipe Amélia Antunes questionou onde é que as pessoas interessadas em se 

tornarem voluntárias, se podem dirigir para formalizar essa pretensão. O senhor Presidente da 

Câmara esclareceu que terá que ser discutida a aprovação desse novo horário, mas que, em 

princípio, estaria sempre alguém nos serviços, para fazer o acompanhamento dessa situação. Disse 

que, o princípio, é haver uma abertura grande às pessoas que pretendem ajudar no tratamento dos 

animais e aperfeiçoar todo o sistema. ------------------------------------------------------------------------  

- Luísa Lúcio informou que esteve presente para conhecer o novo executivo e abordou o assunto 

do Alto do Veríssimo, sobre o qual disse ter conhecimento que se trata de um compromisso já 

assumido e, por isso, não desenvolveria o assunto. O mesmo se passa, relativamente ao Poço da 

Barroca, em que verificou a existência de algumas intervenções, que espera que se transforme 

numa obra digna. Manifestou o desejo de ver ali colocado um painel de azulejos que refletisse a 

função da fonte, em tempos. Referiu a necessidade de se dar alguma dignidade ao cemitério e ao 

estacionamento existente, junto à igreja. O senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino, 

confirmou o compromisso e disse que o assunto seria avaliado em sede do Orçamento e falado 

com a Freguesia de Atouguia da Baleia. Relativamente ao Poço da Barroca, disse que iriam avaliar. 

Sobre o cemitério, disse que considera um dos cemitérios, em termos de manutenção, mais bem 

tratados, contudo, também acha que necessita, de facto, de algumas beneficiações. Sendo esta 

matéria da responsabilidade, também, da Freguesia de Atouguia da Baleia, disse que, 

oportunamente, iria reunir com as diversas Juntas de Freguesia e abordaria e avaliaria todos os 

assuntos que julgassem pertinentes, com o objetivo de se verificar o que é possível fazer. Em 

relação ao estacionamento existente, junto à igreja, disse ser uma questão para os serviços 

avaliarem e verificarem se pode ser apresentada alguma sugestão, em termos de ordenamento. ---                   

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

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

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

- Informou que, no dia seguinte, se deslocariam a Coimbra, para uma reunião com os responsáveis 

pelo Programa 2020, sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. -----------------------------------  

- Informou que seria convocada uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, por existir 

um conjunto de assuntos que são urgentes decidir, nomeadamente, o representante das Juntas de 

Freguesia no Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, entre outras 

matérias de alguma importância. Informou, ainda, que previa que a sessão ordinária da Assembleia 

Municipal decorra entre os dias 14 e 15 de dezembro. ----------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Susana Roquete: 

- Sobre a fuga dos animais do Canil Municipal, questionou se, efetivamente, já foi avaliada a 

situação e se existem novos elementos acerca da mesma. O senhor Presidente da Câmara deu 

nota de que, sobre este assunto, estava a decorrer um inquérito e que é de todo o interesse, que o 

assunto seja resolvido o mais rapidamente possível. ------------------------------------------------------  

- Sobre a recolha de um animal com leptospirose, divulgada na rede social facebook, e sendo uma 

doença que pode afetar os humanos, questionou quais foram as diligências tomadas. O senhor 

Presidente da Câmara disse não ter conhecimento da situação, uma vez que não tem 

acompanhado a referida rede social, e que agradecia que, dentro da medida do possível, e sempre 

que fossem levantadas este tipo de questões, com alguma gravidade, nas quais a Câmara deverá 

intervir, lhe reportassem formalmente, para poderem agir. A senhora Vereadora Susana Roquete 

deu nota de que havia sido a própria Veterinária do Município que lançou a notícia. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou que se alertasse os trabalhadores municipais, para a sua função 

de trabalhadores em funções públicas. -----------------------------------------------------------------------   

- Na sequência da informação dada pelo senhor Presidente da Câmara, questionou a razão pela 

qual existe a necessidade de se deslocarem a Coimbra para uma conversa com os responsáveis 

pelo Programa 2020, sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da 

Câmara disse que, entre outras, seriam avaliadas algumas questões, nomeadamente, questões 

procedimentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Manuel Salvador: 

- Agradeceu as palavras de boas vindas proferidas pelo senhor Presidente da Câmara, e desejou 

um bom mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Parabenizou a Paróquia de Peniche, pela forma como acolheu Ricardo Diniz, que havia partido, 

no dia anterior, para o Brasil, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. O senhor Presidente 

da Câmara disse ter tido conhecimento desta informação, no dia anterior à tarde, e que, havendo 

outros eventos, não tiveram possibilidade de participar neste. Julga que, possivelmente, poderá ter 

havido um défice de informação, contudo, desejou uma boa viagem a Ricardo Diniz e corroborou 

com o que havia sido dito pelo senhor Vereador Manuel Salvador, relativamente à Paroquia. -----      

- Referiu o facto de, junto à rotunda existente no entroncamento da Rua General Humberto 

Delgado com a Estrada Marginal Norte e a Avenida Mariano Calado, existirem rails que se 

encontram completamente enferrujados, questionando se há a possibilidade de os substituir, uma 

vez que, os que lá se encontram, não estão em condições. O senhor Presidente da Câmara disse 

ter registado a preocupação e que iria solicitar à Freguesia de Peniche, pelo menos, a remoção 

daquelas estruturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
- Salientou o facto de existirem, na rua, muitos trabalhadores do Município, sem fardamento, sem 

roupa de trabalho, ou seja, sem identificação. Sugeriu fazer-se um esforço, no sentido destas 

pessoas, serem, claramente, identificadas com a função que têm, quer por uma questão higio-

sanitária, quer pela questão de apresentação pública. O senhor Presidente da Câmara disse ter 

registado e corroborou com a preocupação manifestada pelo senhor Vereador Rogério Cação. 

Esclareceu que a situação seria avaliada em sede das Grandes Opções do Plano. --------------------   

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que era suposto estar presente na reunião a Comissão Organizadora da Festa em Honra de 

Nossa Senhora da Boa Viagem, questionando se essa presença se mantinha, ou se havia sido 

alterada por alguma razão que desconhecessem. O senhor Presidente da Câmara disse ter sido, 
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ele próprio, a sugerir a presença da Comissão Organizadora, todavia, por haver tantos assuntos 

urgentes, considerou que este poderia aguardar, mais algum tempo. Disse ter dado indicação para 

que se contactasse o responsável da Comissão, com o propósito de estarem presentes na reunião a 

realizar-se no dia 13 de novembro de 2017.  ----------------------------------------------------------------  

 

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) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de moradia 

multifamiliar, sita na Rua da Santa Cruz, n.º 13, em Peniche, apresentado em nome de Rui 

Pedro Gaspar Barbas – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1478/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Emitir parecer final desfavorável ao pedido (apreciado em reunião de 19 de junho de 2017), 

apresentado em nome de Rui Pedro Gaspar Barbas, em 27 de janeiro de 2017, sobre a viabilidade 

para alteração e ampliação de moradia multifamiliar, sita na Rua de Santa Cruz, n.º 13, em 

Peniche, pelos motivos e fundamentos constantes nos pareceres da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datados de 6 de junho e 16 de outubro de 2017.» (Doc.867 DPGU 

R97/17) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de empreendimento 

destinado a turismo rural, a implantar no prédio rústico, sito na Herdade dos Salgados, 

apresentado em nome de Alexandre Bruno dos Santos Afonso – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1479/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

apresentado em nome de Alexandre Bruno dos Santos Afonso, no dia 21 de abril de 2017, sobre 

a viabilidade para construção de empreendimento destinado a turismo rural, a implantar no 

prédio rústico sito na Herdade dos Salgados, freguesia de Atouguia da Baleia, por ter merecido 

parecer desfavorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDRLVT), conforme descrito no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 17 de outubro de 2017.» (Doc.868 DPGU R371/17) --------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar, sita na Rua do Brejo, n.º 7, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em nome de 

José Henrique Gonçalves Marques de Almeida – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------  
Deliberação n.º 1480/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 
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Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido, 

apresentado em nome de José Henrique Gonçalves Marques de Almeida, em 30 de maio de 2017, 

sobre a viabilidade para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua 

do Brejo, n.º 7, em Casais de Mestre Mendo, pelos motivos constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 17 de outubro de 2017.» (Doc.869 DPGU 

R504/17) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar, a 

implantar no prédio rústico denominado “Arrancadas” ou “Ninho do Corvo”, em Ferrel, 

apresentado em nome de José Carlos Santos Conceição – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1481/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado 

em nome de José Carlos Santos Conceição, no dia 30 de junho de 2017, sobre a viabilidade para 

construção de moradia unifamiliar, a implantar no prédio rústico denominado “Arrancadas” ou 

“Ninho do Corvo”, sito na freguesia de Ferrel, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 19 de outubro de 2017, ficando o projeto 

a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.870 

DPGU R624/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e 

anexo, a implantar no prédio urbano, sito na Quinta da Junqueira, Lote 7, no Paço, apresentado 

em nome de Moisés Francisco Pereira Martinho – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----  
Deliberação n.º 1482/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido 

apresentado em nome de Moisés Francisco Pereira Martinho, no dia 23 de agosto de 2017, sobre 

a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e anexo, a implantar no prédio urbano sito 

na Quinta da Junqueira, Lote 7, lugar de Paço, freguesia de Atouguia da Baleia, por o prédio em 

apreço se encontrar abrangido na sua totalidade em Reserva Agrícola Nacional (RAN), não 

estando previsto em legislação aplicável o uso pretendido, conforme descrito no parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 25 de outubro de 2017.» 

(Doc.871 DPGU R837/17) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e legalização de anexos, 

nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Maria da Graça Caria de Portugal Goulart 

Branco – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1483/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 construção de moradia unifamiliar e legalização de anexos, sitos nos Casais do Baleal, 

freguesia de Ferrel, apresentado em nome de Maria da Graça Caria de Portugal Goulart Branco, 
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no dia 18 de janeiro de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento (DPGU), datado de 28 de setembro de 2017. 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.872 DPGU 11/17) ---------------------------------------------------------------------------   

 

7) Pedido de licenciamento para construção de edifício de habitação e comércio, na Rua da 

Bica, em Ferrel, apresentado em nome de Sitacim, Unipessoal L.da  - Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1484/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 construção de edifício de habitação e comércio, para o prédio sito na Rua da Bica, em Ferrel, 

apresentado em nome de Sitacim, Unipessoal Lda., no dia 24 de fevereiro de 2017, nas condições 

do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 18 de outubro de 

2017.» (Doc.873 DPGU 34/17) -------------------------------------------------------------------------------   

 

8) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, na 

Rua D. Estefânia, n.º 10, em Reinaldes, apresentado em nome de Rito de Sousa Madeira – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1485/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua D. 

Estefânia, n.º 10, em Reinaldes, apresentado em nome de Rito de Sousa Madeira, no dia 8 de 

março de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 29 de setembro de 2017.» (Doc.874 DPGU 40/17) -------------------------------   

 

9) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de 

vedação, na Urbanização do Paraíso, Lote 71, nos Casais de Mestre Mendo, apresentado em 

nome de Engibuilt Construções, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------  
Deliberação n.º 1486/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, a implantar no prédio 

urbano sito na Urbanização do Paraíso, lote 71, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de 

Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Engibuilt Construções, Lda., no dia 23 de março de 

2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), 

datado de 25 de setembro de 2017. 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.875 

DPGU 54/17) ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a 

implantar no prédio rústico denominado “Rocio”, em Bôlhos, apresentado em nome de Florival 
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da Conceição Leonardo – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------  
Deliberação n.º 1487/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Manter a decisão proferida em reunião de 10 de julho de 2017 (indeferir o pedido, ao abrigo da 

alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação), ao pedido de licenciamento, apresentado em nome de Florival da Conceição Leonardo, 

referente à construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a implantar no prédio rústico 

denominado “Rocio”, lugar de Bolhos, freguesia de Atouguia da Baleia, pelos motivos e 

fundamentos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 4 de outubro de 2017.» (Doc.876 DPGU 58/17) ----------------------------------------------   

 

11) Pedido de licenciamento para recuperação de habitação unifamiliar, sita na Rua dos 

Arneiros, n.º 5, em Geraldes, apresentado em nome de Jan Martin Schiller – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1488/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 recuperação de habitação unifamiliar, sita na Rua dos Arneiros, n.º 5, lugar de Geraldes, 

freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Jan Martin Schiller, no dia 18 de abril 

de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), 

datado de 28 de setembro de 2017. 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.877 

DPGU 62/17) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, na 

Rua do Farol, Lote 3, em Peniche, apresentado em nome de Nuno Alexandre dos Santos Costa 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1489/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua do Farol, 

lote 3, em Peniche, apresentado em nome de Nuno Alexandre dos Santos Costa, no dia 24 de maio 

de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 

datado de 18 de outubro de 2017.» (Doc.878 DPGU 90/17) ---------------------------------------------  

 

13) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de armazém de recolha e venda de 

resíduos ferrosos e não ferrosos, sito na Fonte da Moura, na Serra d’El-Rei, apresentado em 

nome de Recipeniche Unipessoal, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------  
Deliberação n.º 1490/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido, apresentado em 

nome de Recipeniche Unipessoal, Lda, em 30 de maio de 2017, para alteração e ampliação de 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 06.11.2017 * Livro 108 * Fl. 824 

armazém de recolha e venda de resíduos ferrosos e não ferrosos, para o prédio sito em Fonte da 

Moura, em Serra D’el Rei, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos constantes no parecer da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 17 de outubro de 2017.» 

(Doc.879 DPGU 93/17) ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

14) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de arrecadação, para o prédio sito na 

Travessa Nossa Senhora da Conceição, n.º 38, em Peniche, apresentado em nome de Aquilino 

Antunes Caetano – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1491/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

para alteração e ampliação de arrecadação, para o prédio sito na Travessa Nossa Senhora da 

Conceição, n.º 38, em Peniche, apresentado em nome de Aquilino Antunes Caetano, no dia 16 de 

junho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 18 de outubro de 2017.» (Doc.880 DPGU 107/17) -------------------------------   

 

15) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, na 

Rua dos Combatentes, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de Bruno Miguel Antunes dos 

Santos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1492/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na Rua dos 

Combatentes, em Serra D’el Rei, apresentado em nome de Bruno Miguel Antunes dos Santos, no 

dia 21 de junho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 29 de setembro de 2017.» (Doc.881 DPGU 112/17) ---------------  

 

16) Pedido de licenciamento para alteração de anexo, para o prédio sito na Rua da Cascalheira, 

n.º 33, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de Lourenço Júlio da Cruz Antunes – Pelouro 

do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1493/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

para alteração de anexo, para o prédio sito na Rua da Cascalheira, n.º 33, em Serra D’el Rei, 

apresentado em nome de Lourenço Júlio da Cruz Antunes, no dia 17 de julho de 2017, nas 

condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 25 de 

setembro de 2017.» (Doc.882 DPGU 132/17) --------------------------------------------------------------  

 

17) Pedido de licenciamento para alteração de uma fração e de construção de acessibilidades, 

para o prédio sito na Avenida Papa Paulo VI, n.º 9, em Peniche, apresentado em nome de 

Conmefis – Consultório Médico de Fisiatria, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----  
Deliberação n.º 1494/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente 
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da Câmara referente ao pedido de licenciamento para alteração de uma fração e de construção de 

acessibilidades, para o prédio sito na Avenida Papa Paulo VI, n.º 9, em Peniche, apresentado em 

nome de Conmefis – Consultório Médico de Fisiatria, L.da, para reavaliação em termos de 

acessibilidades e mobilidade. (DPGU 151/17) -------------------------------------------------------------  

 

18) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, sito na Avenida da Praia, n.º 27, nos 

Casais do Baleal, apresentado em nome de Svein Tore Walde – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1495/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, 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 demolição de imóvel existente, 

no prédio sito na Avenida da Praia, n.º 27, em Casais do Baleal, apresentado em nome de Svein 

Tore Walde, no dia 7 de setembro de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 17 de outubro de 2017.» (Doc.883 DPGU 161/17) -----   

 

19) Exposição/Reclamação sobre os valores a pagar pelos encargos urbanísticos calculados 

para a alteração ao Alvará de Loteamento n.º 14/90, apresentada por João Manuel Cordeiro 

Brasão – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1496/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente 

da Câmara referente à exposição/ reclamação sobre os valores a pagar pelos encargos urbanísticos 

calculados para a alteração ao Alvará de Loteamento n.º 14/90, apresentada por João Manuel 

Cordeiro Brasão. (DPGU L3/89) -----------------------------------------------------------------------------   

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

disse tratar-se de um processo muito complicado, que se vem arrastando, desde há muitos anos, e 

que se refere a um lote particular, que sempre ficou vago, e envolvido pelos edifícios, entretanto 

construídos, na Urbanização Quinta das Palmeiras. Disse que a metodologia do loteamento era 

usual à época, dando como exemplos, as Urbanizações Sol Village I e II, com lote de piscina 

particular. Referiu, que devido às expetativas que criaram, os moradores dos edifícios envolventes, 

têm exercido uma grande pressão sobre a Câmara, para que compre o espaço e crie um jardim, e 

não um lote de piscina, e a oposição total destes, a qualquer projeto que para ali tenha sido 

apresentado. Disse que o novo comprador do lote apresentou uma nova proposta para o espaço, 

uma pequena unidade hoteleira, e para isso a Câmara Municipal, aprovou a alteração do uso do 

referido lote, uma vez que, também, não tinha fundamentos para não o aprovar. Deu nota de ter 

sido efetuado o inquérito público, tal como previsto na lei, ao qual não houve qualquer resposta, 

tendo havido, posteriormente, reclamações, mas já fora de prazo, às quais a Doutora Fernanda 

Paula Oliveira, deu resposta. Disse terem sido feitas as contas sobre os encargos a pagar com o 

aumento da área de construção bruta prevista no alvará original, cujo valor, o novo proprietário 

não concorda. O senhor Vereador Jorge Gonçalves leu um trecho de um e-mail, onde eram 

prestados, por parte da Doutora Fernanda Paula Oliveira, alguns esclarecimentos sobre o assunto 

e manifestou-se assustado, pelo que referia. A senhora Vereadora Susana Roquete disse que o 

parecer emitido pela Doutora Fernanda Paula Oliveira não constava dos documentos para reunião 

de câmara, apenas o e-mail que o senhor Vereador Jorge Gonçalves leu, onde prestava alguns 

esclarecimentos sobre o assunto, ficando assim com algumas dúvidas, relativamente ao processo, 

no seu todo. Disse que lhe pareceu que o parecer havia sido favorável, todavia alertava para a falta 

do mesmo, nos documentos da reunião. A mesma questionou o que levou a Câmara Municipal a 

responder após um ano se os serviços estavam assim tão seguros da decisão. Perguntou que tipo 
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de responsabilidade cairá sobre os vereadores que decidirem no sentido do parecer técnico, uma 

vez que o conteúdo do e-mail trocado entre a Dra. Fernanda Paula Oliveira e o Arq. Ribeiro 

Gonçalves indiciava o contrário, ou seja que a contestação do requente era legitima no que 

concerne ao pagamento das taxas. Reafirmou a pergunta caso o requerente decida recorrer para 

tribunal e contestar as taxas se se verificar que a Câmara não tem razão. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves confirmou que este é um processo que se arrasta, há muitos anos, concordou que 

deveria ser retirado da ordem do dia, e que gostaria que ficasse mais consolidado, do ponto de 

vista jurídico, uma vez que, não lhe parece que esteja. O senhor Vereador Rogério Cação disse 

concordar que se trata de um processo muito complexo, que existem alguns aspetos que se 

encontram no limbo do que é percetível, e por isso, faz sentido que seja presente em reunião de 

câmara, uma vez mais, e com informação mais detalhada. -----------------------------------------------  

 

20) Estudo urbanístico para o Largo do Município (junto à ponte pedonal), em Peniche – 

Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1497/2017: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, do Estudo urbanístico para o Largo do Município (junto à ponte pedonal), em Peniche, 

que exclui o estacionamento do local. -----------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

21) Ocupação de espaço público, com corte da via, para a realização da Feira de São Leonardo, 

na vila de Atouguia da Baleia, requerida pela Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1498/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, por requerimento, 

registado nestes serviços no dia 27 outubro de 2017, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 30 de outubro de 2017, proponho 

que seja ratificado o meu despacho, datado de 31 de outubro de 2017, que autorizou a emissão 

de licença para ocupação da via pública, com corte da via, para realização da denominada “Feira 

de São Leonardo”, nos termos do Art.º 84 do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do 

Espaço Público, em conjugação com o n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, no 

Largo S. Leonardo, em Atouguia da Baleia, no dia 6 de novembro de 2017.» (Doc.884 NIPG 

17017/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

22) Ocupação de espaço público com unidade móvel de apoio à realização de ação de 

sensibilização, designada por Semana Europeia do Teste VIH, Hepatites e Dia Mundial Luta 

Contra a Sida, em vários pontos do concelho, requerida pela Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: -----------  
Deliberação n.º 1499/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 02 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social Ld.ª, por 

requerimento, datado de 20 de outubro de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas 

e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, de 31.10.2017, no uso da competência prevista no 

Art.º 11.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público (RPOEP), proponho 

que, nos termos do disposto no Art.º 84 do RPOEP, e conforme mapa e calendarização anexa, 

seja emitida uma licença para ocupação da via pública com uma unidade móvel de apoio à 
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referida campanha, bem como, nos termos do Art.º 51.º do referido RPOEP, uma licença para 

colocação de um suporte publicitário (Tela), na fachada do Edifício da Ação Social desta Câmara 

Municipal, entre os dias 17 de novembro e 1 de dezembro do corrente ano.  

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

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

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

solicitado licenciamento.» (Doc.885 NIPG 16713/17) ----------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

23) Implantação de lombas redutoras de velocidade, na Estrada dos Remédios, em Peniche – 

Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1500/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro 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 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro, 

anexa-se proposta de instalação de Lombas Redutoras de Velocidade (L.R.V.), de acordo com a 

Nota Técnica relativa à Instalação e Manutenção de Lombas Redutoras de Velocidade, aprovado 

por despacho do Diretor Geral da DGV, de 22 de junho de 2004, na sua atual redação, na Estrada 

dos Remédios em Peniche.» (Doc.886 NIPG 733/17) -----------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Susana Roquete disse concordarem com a implantação das lombas, no 

entanto, gostariam de relembrar que, em relação à Estrada dos Remédios, não é só isto que há a 

fazer, ou seja, não se deve esquecer que necessita de uma grande intervenção, que resolva o 

problema na sua totalidade, e não só de uma parte, referindo a falta de uma estrada mais larga, a 

falta de passeios, etc. O senhor Presidente da Câmara disse que, por questões de segurança, 

devem ser implantadas lombas, naquele local. A senhora Vereadora Susana Roquete esclareceu 

que não eram contra a implantação de lombas, contudo, pretendem que o resto não seja esquecido. 

O senhor Presidente da Câmara disse que, foi dos primeiros pedidos de informação, aos Serviços 

Técnicos, no sentido de analisar o que existe como proposta para aquela rua, na medida em que, o 

propósito é intervir, rapidamente, naquela zona e corresponder às preocupações de todos. O senhor 

Vereador Rogério Cação subescreveu a importância da intervenção que ali tem de ser efetuada, e 

que todos reconhecem, não só pelo movimento naquela artéria, mas também, pelas condições que, 

atualmente apresenta. Disse não ter qualquer dúvida de que se trata de uma prioridade, mas que a 

pressa é inimiga da perfeição, e há que pensar em alguma coisa que seja mais definitiva, uma vez 

que, não chega remediar as situações. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que se estava a 

falar de duas coisas diferentes, uma tem a ver com segurança, numa zona mais residencial, e a 

outra, com o ordenamento do espaço até ao Santuário dos Remédios, até porque, a questão da 

inexistência de passeios não se coloca no local onde se pretende implantar a lomba, apenas a 

questão da velocidade. Relativamente à questão de ordenamento do espaço, disse que, com a 

urgência que toda a gente reconhece, será discutida nas Grandes Opções do Plano e Orçamento, 

que é a altura própria para tal. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

24) Nomeação do representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1501/2017: Deliberado, por votação secreta, com sete votos a favor, aprovar a 

proposta verbal do senhor Presidente, para que a senhora Joana Andreia Nunes Valente Coutinho 

de Carvalho seja a representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
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Peniche. (NIPG 16620/17) -------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

25) Renovação de contratos no âmbito da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 

para a Divisão de Energia e Ambiente (Informática e Espaços Verdes) – Pelouro dos Recursos 

Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1502/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando as informações da Técnica do Gabinete de Inserção Profissional, de 31 de outubro 

de 2017, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas 

r) e v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se 

proceda à renovação dos contratos celebrados, nos termos da deliberação n.º 1401/2016, de 05 

de setembro, no âmbito da Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, com os 

trabalhadores Mário Sérgio Santos Pinto e Hugo Filipe franco Simões, para a Divisão de Energia 

e Ambiente, Informática e Espaços Verdes, respetivamente, com início em 09/12/2017 e duração 

12 meses (renovável).» (Doc.887 NIPG 17287/17) --------------------------------------------------------  

 

26) Integração de candidato com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, na Divisão de Energia e Ambiente (Espaços Verdes) – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1503/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Técnica do Gabinete de Inserção Profissional, de 31 de outubro 

de 2017, e a aprovação da candidatura à Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda à 

contratação de Paulo Jorge Franco Lopes, para a Divisão de Energia e Ambiente – Espaços 

Verdes, com início a 20 de novembro de 2017 e duração de 12 meses (renovável).» (Doc.888 

NIPG 17288/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

27) Integração de candidata com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, na Cantina Municipal – Pelouro dos Recursos Humanos: --------  
Deliberação n.º 1504/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação da Técnica do Gabinete de Inserção Profissional, de 31 de outubro 

de 2017, e a aprovação da candidatura à Medida de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda à 

contratação de Ivone de Castro Delgado Varina, a afetar à Cantina Municipal e a ser 

acompanhada pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, com início a 13 

de novembro de 2017 e duração de 12 meses (renovável).» (Doc.889 NIPG 17289/17) ------------   

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 
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28) Voluntariado no canil Municipal – Pelouro da Proteção Animal: -------------------------------  
Deliberação n.º 1505/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando as solicitações por parte dos voluntários que desenvolvem voluntariado no Canil 

Municipal para alargamento do horário estabelecido para o efeito, e avaliada a disponibilidade 

dos Serviços, proponho, que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea 

ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixe o horário para 

voluntariado no Canil Municipal entre as 13h30 e as 16h00, de segunda a sábado, exceto feriados. 

Deliberado ainda, por proposta verbal, que o horário passe a vigorar a partir de quarta-feira, dia 

8 de novembro.» (Doc.890 NIPG 17317/17) ----------------------------------------------------------------       

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

29) Delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente: ------------------------------  
Deliberação n.º 1506/2017: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da 

Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche, pela Coligação 

Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e dois votos contra, dos membros da Câmara 

Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da 

Câmara, datada de 6 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

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

Nos termos do artigo 34.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que sejam 

delegadas no Presidente da Câmara Municipal ou, nas suas faltas e impedimentos, na Vice-

Presidente ou Vereador que legalmente o substitua, com a faculdade de subdelegar em qualquer 

Vereador, as seguintes competências: 

1. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 

contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na 

presente lei; 

2. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 

município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; 

3. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património 

natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município; 

4. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e 

com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 

regulamento municipal; 

5. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de 

construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das 

pessoas; 

6. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 

legalmente previstos; 

7. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 

insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; 

8. Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

9. Alienar bens móveis; 
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10. Gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, 

de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal; 

11. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

12. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

13. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; 

14. Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, 

mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 

propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou 

relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse 

na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; 

15. Administrar o domínio público municipal; 

16. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 

17. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

18. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; 

19. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, 

que salvaguardem e perpetuem a história do município;» (Doc.891 NIPG 17351/17) ----- 

Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata entregaram a seguinte declaração de voto:  

“Os Vereadores eleitos pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA na Câmara Municipal votam 

CONTRA a proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente, com os 

seguintes fundamentos: 

1. As pessoas da nossa terra votaram de forma muito clara, não atribuindo maioria a nenhuma 

lista candidata à Câmara Municipal;  

2. Dessa distribuição deveriam resultar decisões tomadas após ponderação e discussão por todos 

os membros da Câmara, no pleno exercício das competências e deveres que a lei atribui à Câmara 

Municipal e a todos os seus membros; 

3. Da experiência dos nossos vereadores no mandato passado, a discussão das matérias na 

reunião de Câmara melhora as decisões e beneficia os munícipes; 

4. Os vereadores do PSD querem exercer as suas competências em pleno e por isso não 

concordam com delegação de competências maior do que a atribuída no mandato anterior;  

5. Se no anterior mandato, com uma dispersão de votos menor, por maioria de razão não parece 

razoável que os vereadores da Câmara Municipal abdiquem das suas competências e obrigações, 

prejudicando as decisões. 

6. Os vereadores do PSD apresentaram, nesse sentido, uma proposta alternativa que não foi 

aceite pelo Presidente da Câmara e que não foi votada em alternativa.” ------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara fez a apresentação da proposta de delegação de competências 

para as outras áreas, que não a urbanística. A senhora Vereadora Susana Roquete disse que, ao 

terem observado a proposta, verificaram que a mesma continha alguns pontos que não coincidiam 

com a redação que está na lei, e por isso solicitavam que a proposta fosse revista e votada em 

reunião posterior, já com uma redação que estivesse conforme, referindo ainda, que alguns dos 

pontos nem sequer estariam dispostos a aprovar. O senhor Vereador Rogério Cação disse que 

também havia reparado na omissão de determinadas partes da lei, contudo, foi seu entendimento 

que, seriam partes que não seriam delegadas por não constarem da proposta. O senhor Presidente 

da Câmara disse julgar que o propósito foi exatamente, o não delegar essas competências 

referidas na lei e não referidas na proposta. O senhor Vereador Manuel Salvador disse continuar 

com dúvidas, em termos jurídicos. A Chefe da Divisão de Administração e Finanças esclareceu 

que a proposta apresentada é muito semelhante àquilo que se passou há quatro anos, e que bebe 

aquilo que foi a posição da Câmara Municipal, nessa altura, relativamente a determinadas matérias. 

A senhora Vereadora Susana Roquete referiu o facto de, no mandato anterior existirem treze 
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competências e agora estarem propostas vinte e duas. Disse considerar que existem uma série de 

situações, que estão pedidas para delegar no senhor Presidente da Câmara, que não fazem sentido 

e, por isso, sugeriu que se votasse, ponto por ponto, até porque, na sua opinião, a Câmara, 

representando a restante votação dos Penichenses, deve ser ouvida em determinadas matérias. A 

mesma referiu que tinha uma proposta alternativa, que versava sobre delegar as competências que 

o Presidente anterior possuía, uma vez que eram as suficientes para uma boa gestão, e refletiam 

também a expressão do último resultado eleitoral, não vendo razão para serem delegadas mais 

competências. Considerou que o Partido Social Democrata, sendo a segunda força mais votada e 

respeitando assim a vontade dos eleitores de ter um executivo repartido, deve ser ouvida em 

determinadas matérias. Uma vez que a proposta não foi aceite pelo senhor presidente, sendo por 

este sugerida a verificação de cada alínea das 22 competências da sua proposta. O senhor 

Presidente da Câmara esclareceu que não teve qualquer interferência na elaboração da proposta 

e que gosta de delegar e confiar nas pessoas com quem trabalha. Disse que o objetivo é procurar 

aligeirar o funcionamento da Câmara, mas que será o executivo, no seu todo, a decidir sobre esta 

proposta. A senhora Vereadora Susana Roquete disse não verem razão para terem aumentado o 

número de competências, relativamente às que tinham sido atribuídas ao Presidente cessante, uma 

vez que, eram as suficientes para resolução das questões de Câmara. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves esclareceu que o que se estava a fazer era, os sete elementos da Câmara abdicarem de 

discutir determinadas matérias em reunião de câmara, passando essa responsabilidade ao senhor 

Presidente, bem como a decisão. Disse ter-se apercebido de que o primeiro ponto da proposta não 

estava delegado no mandato anterior, e manifestou estranheza por estar só constar uma parte da 

delegação, relativamente à lei. Disse que o mais sensato seria manter a delegação de competências 

proveniente do mandato anterior e posteriormente ajustá-las ao funcionamento da Câmara. O 

senhor Vereador Rogério Cação disse não verificar grandes problemas na delegação de 

competências, admitiu que existem algumas que possam ser suscetíveis de discussão, mas que 

estavam disponíveis para tal. Disse que tinham que ser dadas condições de governação a quem 

legitimamente conquistou a Autarquia. Disse haver questões que não poderiam deixar de ser 

presentes à Câmara, pela importância e profundidade que possuem, e que não tinham grande 

objeção à proposta de delegação de competências, até porque, é necessário salvaguardar tempo 

para as grandes questões. A senhora Vereadora Susana Roquete disse que, segundo informação 

que obteve, a votação não poderia ser efetuada, ponto por ponto, mas sim um documento, em 

forma de proposta. O senhor Vereador Rogério Cação disse que, em rigor, não foi efetuada uma 

aprovação ponto por ponto, mas uma aprovação global, após ter sido efetuada análise de cada 

ponto. O senhor Presidente da Câmara disse que a proposta inicial seria alterada de acordo com 

as orientações resultantes da análise efetuada e com as correções sugeridas, para ser colocada a 

votação, ainda na reunião que decorria. Ajustada a proposta de acordo com a discussão efetuada 

ponto por ponto, o senhor Presidente da Câmara apresentou a nova proposta e submeteu a votação. 

Os Vereadores do Partido Social Democrata solicitaram que após a análise e esclarecimento por 

parte dos serviços de todas as restantes alíneas fosse redigido uma nova proposta para ser votada 

na íntegra, uma vez principalmente nas competências relativas ao urbanismo, bem como em 

algumas das restantes alíneas das competências, os mesmos se encontram contra essa delegação.  

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:  --------------------------------------  

«Propõe-se ao abrigo do n.º 1 do artigo 34.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que a 

Câmara Municipal delibere delegar as seguintes competências no Presidente da Câmara, 

relativamente a matérias não essenciais dos licenciamentos de operações urbanísticas, como 

sejam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. Pedidos de informação prévia:  
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- Decidir sobre a emissão de parecer final desfavorável, cuja intenção nesse sentido foi deliberada 

em reunião de câmara e em que não houve pronúncia do interessado em sede de audiência prévia; 

II. Licenciamento de obras de construção, reconstrução, ampliação ou demolição de 

edificações; 

- Decidir o licenciamento das obras após a entrega no prazo dos projetos de especialidade e 

termos de responsabilidade, nos casos de projetos cuja arquitetura e implantação já foram 

aprovados em reunião de câmara. 

- Decidir da prorrogação de prazo, nos termos e pelos períodos de tempo legalmente previstos, 

de entrega de projetos de especialidade, pedidos de licenciamento e pedidos de emissão de alvarás 

de construção, relativamente aos projetos cuja arquitetura e implantação, já foram aprovados em 

reunião de câmara. 

- Decidir sobre a audiência prévia para caducidade dos processos cuja entrega de elementos 

solicitados, pedidos de licenciamento e emissão de alvará, que ultrapassaram os prazos 

legalmente previstos e poderão ser considerados como “deserção”. 

- Decidir a caducidade dos processos relativos ao parágrafo anterior, em que não houve resposta 

a audiência prévia. 

- Decidir o indeferimento de processos, cuja intenção nesse sentido foi deliberada em reunião de 

câmara e em que não houve pronúncia do interessado em sede de audiência prévia; 

- Aprovar e deferir pequenas alterações e acertos ao projeto de arquitetura anteriormente 

aprovado, desde que não sejam alteradas as áreas de implantação, de construção e cércea, e a 

forma do telhado, constantes das Telas Finais a apresentar no âmbito de autorização de 

utilização. 

III. Processos de operações loteamento, de obras de urbanização, e de impacto semelhante a 

loteamento  

- Decidir o indeferimento de processos, cuja intenção nesse sentido foi deliberada em reunião de 

câmara e em que não houve pronúncia do interessado em sede de audiência prévia. 

- Aprovar pequenas alterações e acertos à planta síntese, necessárias para emissão do alvará, 

desde que tais acertos não alterem a área de intervenção, número e implantação de lotes, áreas 

ou cérceas de fogos ou de unidades de edificação, esquema viário, e demais condições 

urbanísticas, já aprovadas anteriormente pela câmara municipal. 

- Decidir da prorrogação de prazo, nos termos e pelos períodos de tempo legalmente previstos, 

de entrega de comunicações prévias de obras de urbanização, ou para emissão de alvarás, 

relativamente aos projetos já aprovados pela câmara municipal. 

- Decidir sobre a audiência prévia para caducidade dos processos cuja entrega de elementos 

solicitados, pedidos de licenciamento e emissão de alvará, que ultrapassaram os prazos 

legalmente previstos e poderão ser considerados como “deserção”. 

- Decidir a caducidade dos processos relativos ao parágrafo anterior, em que não houve resposta 

a audiência prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

     

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

30) Apresentação de cumprimentos pela Freguesia de Peniche, no início do novo mandato 

autárquico – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1507/2017: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício, datado de 25 de 

outubro de 2017, da Freguesia de Peniche, de apresentação de cumprimentos, no início do novo 

mandato autárquico. (NIPG 16989/17) ----------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 06.11.2017 * Livro 108 * Fl. 833 

 

31) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo Estêvão, e arraial ao 

ar livre, no Baleal, requerido pela Freguesia de Ferrel – Pelouro da Administração Geral: ----  
Deliberação n.º 1508/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Atendendo ao solicitado pela Junta de Freguesia de Ferrel, por requerimento, datado de 24 de 

outubro de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos 

Municipais, datada de 25 de outubro de 2017, 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 da Festa Anual com baile, no Largo da Praça do Peixe, na Ilha 

do Baleal, nos dias de 10 a 11 de novembro de 2017; Licença para Espetáculos de Divertimentos 

Públicos ao Ar Livre, para realização dos eventos musicais, nos termos do artigo 41.º do 

Regulamento de Atividades Diversas do Município de Peniche, devendo a mesma observar o 

disposto no artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março, dado tratar-se de 

uma atividade que pode afetar o trânsito normal e Autorização para realização de Procissão 

Religiosa, no dia 11 de novembro de 2017, entre as 14:30 e as 15:30 horas, nos termos do Art.º 

7.º do Dec. Reg. N.º 2-A/2005, de 24 de março e Autorização para a ocupação de espaço público, 

nos termos do Art.º 84.º do Regulamento de Publicidade.» (Doc.892 NIPG 16788/17) -------------   

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

32) Atribuição de apoio à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, no âmbito 

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

da Assembleia Geral FEPODABES – Federação Sangue – Pelouro do Associativismo: ---------  
Deliberação n.º 1509/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda o apoio logístico à 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, para a realização da Assembleia Geral 

FEPODABES – Federação Sangue, que terá lugar no dia 03 de dezembro, no âmbito de uma 

candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que 

está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.893 NIPG 

17219/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

33) 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 organização do teatro 

revista “Olhá Florbela” – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1510/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à União Desportiva e 

Cultural de São Bernardino o apoio financeiro, no valor de 57,00 euros, e o apoio logístico, para 

a organização do Teatro Revista “Olhá Florbela”, que terá lugar no dia 12 de novembro, no 

âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, 
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considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» 

(Doc.894 NIPG 17271/17) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

34) Atribuição de apoio à Berlengas Bike Team, no âmbito de uma candidatura submetida para 

tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação em maratonas de BTT – Pelouro do 

Associativismo:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1511/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 31 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda o apoio logístico à 

Berlengas Bike Team, para a participação em Maratonas de BTT, que decorrerão entre os dias 

22 de outubro e 09 de dezembro 2017, no âmbito de uma candidatura submetida por esta 

associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o 

caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.895 NIPG 17226/17) --------------------------------  

 

35) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de licença especial de ruído, solicitada pela 

Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1512/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 31 de outubro de 2017, 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 Educação Física Cultural Recreativa Penichense, por 

requerimento registado nestes Serviços no dia 25 de outubro de 2017, e considerando a 

informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 31 de 

outubro de 2017, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e 

Preços do Município, isentar a Associação Educação Física Cultural Recreativa Penichense, das 

referidas taxas e, consequentemente, ressarcir esta associação das verbas pagas no valor total de 

24,90€, através das guias n.º 3149, datada de 11.10.2017 e n.º 3192, de 23.10.2017, referentes a 

dois pedidos de licenças especiais de ruído, para realização de convívios de estudantes da 

E.S.T.M. de Peniche, no edifício sede da referida associação.» (Doc.896 NIPG 16833/17) --------  

 

DIVERSOS: 

 

36) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1513/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de 

situação do processo referente à Fortaleza de Peniche. Deliberado aprovar a proposta, apresentada 

verbalmente pelo senhor Presidente, de encerramento à visitação turística do espaço da Fortaleza 

de Peniche, incluindo o Museu Municipal, a partir do dia 20 de novembro, inclusive. --------------  

O senhor Presidente da Câmara deu nota de que, ele próprio, a senhora Vice-Presidente da 

Câmara, Ana Rita Petinga e o Técnico Superior de Arqueologia, Rui Venâncio, deslocaram-se a 

Lisboa, a pedido do senhor Ministro da Cultura, para uma reunião. Manifestou-se surpreendido 

relativamente à informação sobre a ocupação prevista para o espaço da Fortaleza, com o Museu 

da Resistência e da Liberdade. Disse que a Câmara Municipal pronunciar-se-á relativamente a este 

assunto, aquando da apresentação da proposta definitiva. Relativamente ao protocolo e à sua 

aprovação, disse considerar não ser uma questão premente, e segundo lhe pareceu, também não o 

é para o Governo. Disse que a questão seria oportunamente analisada. Disse aguardarem uma 

resposta, até dia 7 de novembro de 2017, relativamente à solicitação de prolongamento do prazo 
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do compromisso assumido, para libertar a Fortaleza, até 31 de dezembro, nomeadamente dos 

serviços que ali se fazem cumprir, dizendo parecer-lhe haver abertura para tal. Deu conta de que 

se iriam iniciar todos os procedimentos, para que, rapidamente, se libertasse a Fortaleza, 

inclusivamente, iriam alugar um armazém, para guardar bens, e transferir os serviços para o 

Edifício António Bento. O Técnico Superior de Arqueologia, Rui Venâncio, disse que a reunião 

foi muito importante, na medida em que, ao contrário das reuniões anteriores, que tinham sido de 

trabalho e mais técnicas, contou com a presença do senhor Ministro da Cultura, que voltou a frisar 

aquilo que era o compromisso do Governo da República, relativamente à recuperarão da Fortaleza 

e à instalação, no espaço, de um Museu Nacional dedicado à história do espaço, e à história mais 

recente, relacionada com a prisão política e com a luta pela liberdade. Disse que, nesta reunião 

participaram, também, alguns técnicos, a senhora Diretora Geral do Património Cultural e alguns 

assessores e adjuntos do senhor Ministro da Cultura, e que focou muito aquilo que estava a ser 

feito, mas, principalmente, aquilo que se pretendia fazer, numa perspetiva de futuro. Referiu um 

aspeto, que considerou importante, que foi o facto de ter sido focado, nessa mesma reunião, a 

importância que o Estado Central dá, para uma parceria estratégica futura entre o Município de 

Peniche e o próprio Estado, relativamente à gestão do espaço da Fortaleza, ou seja, a ideia é que 

surja, dali, um Museu Nacional, com uma articulação, com termos a definir no futuro, para 

valorização da Fortaleza. Disse que a existência de uma gestão centralizada, que muitas das vezes, 

não ia ao encontro daquilo que eram as preocupações das populações e do próprio poder político 

de cada território, resultou numa aprendizagem, que faz com que hoje, haja a preocupação de tentar 

que os projetos sejam integrados e que tenham uma avaliação e uma apropriação, por parte da 

comunidade. Disse que haveria uma nova proposta de protocolo, que pretende definir as bases em 

que vai funcionar esta transição do Município de Peniche para o Estado Central, e que terá, à 

partida, uma revisão, em termos de tempo, no sentido de se poder tratar do processo de 

deslocalização dos equipamentos e serviços, existentes na Fortaleza. Deu nota de que, 

relativamente às intervenções previstas, a primeira seria a recuperação de algum do edificado 

relacionado com a prisão política, que iria avançar, a partir de fevereiro, uma vez que, também, 

enquanto Estado Central, têm alguns mecanismos de abreviar os processos de contratação pública, 

resultando num encurtamento do prazo, face àquilo que seria expectável em outras circunstâncias. 

                

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1514/2017: 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 quinze 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, Chefe da 

Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. ------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

29 de janeiro de 2018, 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 
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Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

 

 

_____________________________________ 

 

A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

 

 

_____________________________________ 


