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ATA N.º 54/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Aos vinte e sete 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, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge 

Manuel Rosendo Gonçalves e Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Vereadores, reuniu-se, 

ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------  

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

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

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

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

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

unifamiliar, armazém e telheiro, nos Casais Brancos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----  

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento 

para 7 lotes – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício 

habitacional, no Caminho dos Moinhos, em Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----  

 ------------------- 4) Pedido de autorização para construção de anexo com pedido de execução dos 

trabalhos por parte do município - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de edifício destinado a comércio e/ou 

serviços - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de garagem - Pelouro do Planeamento 

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

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia bifamiliar, sita 

na Travessa da Restauração, n.º 8, em Geraldes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------  

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

sita na Rua Santa Isabel, n.º 1, em Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para legalização de edifício de habitação, comércio 

e/ou serviços, sito na Rua da Paz, n.º 19, em Ferrel - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------  

 ------------------- 10) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, sito na Rua da Alegria, 

n.º 45, em Serra d’El-Rei; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 11) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de rua e 

angariação de fundos, requerido pela Escola Secundária de Peniche - Pelouro das Atividades 

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

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

 ------------------- 12) Licenciamento de evento cultural denominado Vi`Elas Fest, requerido pela 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche – 

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

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

 ------------------- 13) Auto de receção provisória total das infraestruturas urbanísticas do processo 

n.º 68/15, em nome de Marlene Elisabeth Fonvielle – Pelouro das Obras Municipais; --------------  

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

 ------------------- 14) Reapreciação do valor da renda de casa, relativo ao fogo sito na Rua Fernão 
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Magalhães, Bloco 4-1.º Esquerdo, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------  

 ------------------- 15) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao 

Arrendamento Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social;----------------- ---------  

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

 ------------------- 16) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2016/2017 

– Pelouro da Juventude; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Programa Peniche - Um Mar de Natal 2017 e Passagem de Ano 2017/2018 – 

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

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

 ------------------- 18) Equipamento de Ana Cristina Duarte Vieira Afonso, a declarar perdido a 

favor do Município – Pelouro do Parque de Campismo, Mercados e Feiras;-------------- ------------  

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

quadra de Natal / Piscinas Municipais – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------  

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

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

ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2017 (modificação 24) – Pelouro das Finanças; 

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Fixação dos preços a praticar na Pista de Gelo e dos patrocínios a aplicar na 

mesma, no âmbito do Programa “Peniche – Um mar de Natal 2017” – Pelouro da Cultura; --------  

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

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

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

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

 ------------------- 23) Atribuição de apoio à Associação Juvenil de Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização da Feira do 

Livro de Natal - Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Atribuição de apoio ao Coral Stella Maris de Peniche, no âmbito de uma 

candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação no Concerto 

de Reis em Alcanena - Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------------------  

 ------------------- 25) Cedência de instalações para a realização de exposição, requerida pelo 

Partido Comunista Português – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------  

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

 ------------------- 26) Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Pelouro 

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

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

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e dez minutos, encontrando-se na 

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

A reunião foi interrompida entre as treze horas e dez minutos e as catorze horas e trinta e cinco 

minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Filipe Sales, só participou na reunião até às dezoito horas, pelo que não 

participou na apreciação do ponto vinte sete da ordem do dia. -------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores:  

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

substituição, e Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante 

toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves, e Rodrigo Lopes, Chefe e Técnico Superior de Arquitetura 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, respetivamente, durante a apreciação e votação 

dos pontos um a dez da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 27.11.2017 * Livro 108 * Fl. 887 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Rogério Manuel Dias 

Cação comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 

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

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Maria Clara Escudeiro Santana 

Abrantes, da Coligação Democrática Unitária, 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 da referida cidadã, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos 

termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, as atas n.º 51 e 52/2017, das reuniões camarárias realizadas nos dias 13 e 14 de 

novembro de 2017, mas não foram submetidas a votação. -----------------------------------------------  

 

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

-Deu as boas vindas à senhora Vereadora Clara Abrantes, e fez votos que se integre no espírito da 

Câmara Municipal, de se ajudarem uns aos outros. --------------------------------------------------------  

-Informou que recebeu um email, enviado pelo senhor Armando Mera, do Clube Português de 

Canários de Canto, que solicitou autorização para ocupação de uma sala, na Escola dos Casais 

Brancos, para a realização do 9.º concurso de Canários de Canto, nos dias 1 e 2 de dezembro. ----  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

-Felicitou a Associação de Acólitos de Peniche, pelos 60 anos de existência, e o Peniche Surfing 

Club que, em parceria com a Câmara Municipal, organizou a comemoração dos 40 anos do 1.º 

Campeonato Internacional de Surf em Peniche.  -----------------------------------------------------------  

-Deu conta que na semana passada participou, com a senhora Sofia Gomes, Técnica Superior de 

Sociologia e Planeamento, numa visita ao Parlamento Europeu, a convite do Eurodeputado, senhor 

José Inácio Faria, referindo que todas as despesas foram suportadas pelo mesmo. Disse que teve a 

possibilidade de conferenciar com os técnicos da Leader Oeste, que achou interessante em termos 

futuros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

-Questionou se já tomou nota das intensões que existiam do anterior mandato e se irá tomar 

algumas medidas sobre o que irá ser a área industrial de Vale do Grou, uma vez que o Plano está 

aprovado e não houve tempo útil de definir estratégias para o local. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o assunto deveria voltar a ser presente na Reunião de Câmara, 

independentemente de estar aprovado, devendo dar prioridade à unidade de execução. Informou 

que foi solicitado aos serviços da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanístico, uma avaliação 

para perceberem a opção mais vantajosa para o concelho. Indicou que existe a necessidade de 
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reunir com os proprietários da zona para, em conjunto, encontrarem uma melhor solução. ---------  

-Perguntou que medidas iriam ser tomadas sobre o Plano de Ordenamento da Albufeira da 

Barragem de São Domingos, uma vez que as medidas previstas em 2009 não foram executadas. 

Deu conta que haviam algumas verbas que estariam indicadas no plano, que não foram 

implementadas, nomeadamente para monotorização da qualidade da água, para a construção de 

um caminho de vigilância na margem direita da Albufeira, para valorização de coberto vegetal 

para apoio de recreio náutico, fazendo a ponte ao Centro de Canoagem do Oeste. O senhor 

Presidente da Câmara disse que estava a preparar uma reunião com a Agência Portuguesa do 

Ambiente, para saber qual a disponibilidade que terão para o contributo de algumas soluções. ----  

-Perguntou quem era o proprietário das construções existentes junto ao antigo campo de tiro, em 

Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que não tinha conhecimento do assunto, mas que 

será necessário fazer-se um levantamento para poder prestar a informação. ---------------------------  

-Deu conta da existência de um caminho público junto à Quinta do Gato Cinzento, que foi ocupado 

pelo proprietário da mesma, não sendo possível transitar junto à Arriba, referindo que aguardavam 

dados da Direção Geral do Território sobre a forma de circulação daquele caminho, desconhecendo 

o resultado. O senhor Presidente da Câmara disse que já tinha conhecimento do assunto, situação 

que não se poderia aceitar, e que iria verificar quais as medidas necessárias, para repor o que existia 

no passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Perguntou sobre a existência de um relatório, a ser elaborado pelos Serviços de Fiscalização 

Municipal, solicitado pela Câmara Municipal na sua deliberação n.º 308/2017, de 10 de abril de 

2017, no sentido de avaliarem os armazéns agrícolas do concelho de Peniche. O senhor Presidente 

da Câmara referiu que não tinha conhecimento e que teria que pedir informação aos serviços.---  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

-Associou-se aos votos de felicitação já apresentados, e à campanha de sensibilização para a 

economização da água, levada a cabo pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. ---  

-Questionou sobre que medidas de controlo interno, do ponto de vista da sustentabilidade 

ambiental, foram adotadas, nomeadamente na rega dos espaços verdes. O senhor Presidente da 

Câmara deu conta que foram dadas indicações aos serviços da Divisão de Energia e Ambiente 

nesse sentido, tendo sido tomadas medidas de imediato. -------------------------------------------------  

-Deu conta que a Câmara Municipal iniciou uma revisão regulamentar há cerca de 2 anos, 

referindo que o Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço Público era, para o Partido 

Social Democrata, uma grande preocupação, e tendo em conta a contratação da senhora Dr.ª Ana 

Cláudia Guedes, creem que foi feito algum trabalho de revisão regulamentar. Questionou e 

solicitou documentos relativamente a uma proposta de Regulamento Municipal. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria fazer uma avaliação sobre esta e outras questões que a 

senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes estava a trabalhar. O senhor Vereador Jorge Gonçalves referiu 

que para além deste regulamento, existe um outro, o Regulamento dos Horários dos 

Estabelecimentos Comerciais.---------------------------------------------------------------------------------  

-Perguntou se está a ser elaborada alguma proposta junto do Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas para reivindicar uma alteração face à última portaria que foi publicada. O senhor 

Presidente da Câmara informou que teve uma reunião, há já algum tempo, com a senhora Dr.ª 

Maria de Jesus, e com alguns Técnicos da Câmara Municipal, onde abordaram vários temas 

relativamente à Ilha da Berlenga. Participou também, há duas semanas, no balanço sobre as 

empresas Marítimo Turísticas, onde registou muitas preocupações, estando neste momento a 

aguardar disponibilidade da parte da senhora Dr.ª Maria de Jesus, para uma nova abordagem destes 

assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Questionou se já foi feita alguma diligência, junto da empresa Conceitos Gourmet, concessionária 

da Nau dos Corvos, no sentido de resolver a situação de incumprimentos. O senhor Presidente da 
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Câmara informou que o processo está a ser analisado. A senhora Vereadora Cristina Leitão 

lembrou que relativamente a este assunto, a Câmara Municipal já fez a sua avaliação, disse existir 

um documento dos serviços que menciona o que se pode ou não pode fazer, a Câmara Municipal 

só terá que decidir. O senhor Presidente da Câmara respondeu que, prioritário será cumprir os 

prazos de encerramento da Fortaleza de Peniche, o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, o Fosso 

da Muralha e o Centro Intergeracional. Em relação à Nau dos Corvos, a Câmara Municipal tomará 

uma decisão aquando de uma concreta e ponderada avaliação.  -----------------------------------------  

-Deu conta que a Câmara Municipal, em 27 de julho de 2016, aprovou a celebração de um 

protocolo de colaboração com a Direção Geral de Autoridade Marítima, para a recuperação da 

antiga embarcação Salva-Vidas Peniche, e também para a localização futura, à entrada da Ribeira 

Velha, junto ao monumento do Homem do Mar, feitos esses, que nunca se concretizaram. 

Perguntou onde se encontrava, e o que se pensava fazer à embarcação. O senhor Presidente da 

Câmara disse ter conhecimento do protocolo existente, e informou que a embarcação Salva-Vidas 

foi guardada num armazém, na Prageira, que a Câmara Municipal alugou, por indicação dos 

Serviços da Cultura. O senhor Vereador Filipe Sales disse estar incrédulo, uma vez que, no dia 13 

de novembro, o assunto foi abordado, e falou-se em verificar outras situação que não o aluguer, 

pensou também que este assunto fosse uma decisão da Câmara Municipal. O senhor Presidente 

da Câmara deu conta que, também ficou surpreendido quando soube da necessidade de retirar 

rapidamente todo o acervo existente na Fortaleza de Peniche. Disse que o aluguer do armazém é 

uma competência do Presidente de Câmara, e não existiam alternativas a curto prazo. --------------  

-Disse que a Câmara Municipal tem sido confrontada com interesses de investimento na Zona 

Portuária, e perguntou de que forma é que vai ser operacionalizado o diálogo com a Docapesca, 

se vão reivindicar a descentralização de competências, ou se, por agora, irão exigir o 

reordenamento da bacia portuária. O senhor Presidente da Câmara referiu que aguardava a 

marcação de uma reunião com a senhora Presidente do Conselho de Administração da Docapesca 

e, possivelmente, com o senhor Secretário Geral das Pescas. A senhora Vereadora Cristina 

Leitão deu nota que, no anterior mandato e com efeitos positivos, sempre que haviam reuniões 

com as diversas entidades, todos os membros da Câmara Municipal eram convidados a participar.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

-Disse que o senhor Presidente do anterior mandato referiu que iria elaborar uma pasta, com todos 

os assuntos que transitariam para o atual mandato, questionou sobre a possibilidade de terem 

acesso à listagem dos documentos que foram entregues nessa passagem de mandato. O senhor 

Presidente da Câmara disse que iria partilhar uma listagem com as informações transmitidas. --  

-Solicitou que lhe fosse disponibilizado o despacho do senhor Presidente da Câmara, sobre a 

substituição do Chefe de Divisão de Obras Municipais. O senhor Presidente da Câmara informou 

que os serviços iriam enviar o despacho, a todos os membros. ------------------------------------------  

-Perguntou se existe mais algum desenvolvimento, da parte do senhor Jorge carvalho, 

relativamente à revisão do PDM. O senhor Presidente da Câmara referiu que teve, esta semana, 

uma reunião, com o senhor professor Jorge Carvalho, o senhor Ribeiro Gonçalves, Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, e o senhor Gil Ribeiro da empresa Jorge Afonso 

Carvalho, Urbanísticas, L.da, em que foi dado o ponto de situação. Transmitiu que seria necessário 

acelerar o processo e manifestou inquietação em relação às opções propostas. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão esclareceu que a Câmara Municipal anterior não tomou qualquer 

decisão relativamente às propostas do senhor professor Jorge Carvalho para o PDM, o que estava 

previsto era, a Câmara Municipal debater o assunto uma vez que isso nunca aconteceu. O senhor 

Presidente da Câmara disse que quando tivesse tudo em condições seria presente à reunião de 

Câmara e que, posteriormente, seria importante ouvir a população. O senhor Vereador Filipe 
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Sales disse que ao longo do anterior mandato sempre questionou as opções do senhor professor 

Jorge Carvalho, tendo sempre levantado muitas reservas quanto à falta de envolvimento das 

equipas internas no processo de revisão do PDM. ---------------------------------------------------------  

-Referiu que foi feito um cronograma relativamente aos documentos para 2018, que não está 

atualizado, perguntou se já se fez uma atualização do mesmo e se há data previsível para a sua 

elaboração. O senhor Presidente da Câmara informou que iria solicitar aos serviços que fizessem 

chegar a todos os Vereadores a informação. Deu conta que solicitou um balanço, a todos os Chefes 

de Divisão, sobre as necessidades de cada uma, que será disponibilizado logo que efetuado. ------  

-Questionou se houve desenvolvimento relativamente ao futuro funcionamento do Estúdio de 

Dança Municipal, uma vez que a Fortaleza de Peniche estará encerrada. O senhor Presidente da 

Câmara deu conta que, em relação à sala do Estúdio de Dança, já procuraram quatro soluções, e 

que foi, ainda, sugerida uma sala na Escola Secundária de Peniche. A professora entende não se 

ajustar. Na Escola D. Luís de Ataíde, no pavilhão interior, a escola não concorda, pondera-se uma 

sala na Cercipeniche ou na Associação Recreativa Penichense, estando em fase de avaliação.  ----  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes:  

-Agradeceu as boas vindas e disse que irá ter sempre uma postura positiva e de cooperação para 

com o concelho de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------  

-Associou-se às felicitações já endereçadas. ----------------------------------------------------------------  

-Solicitou informação sobre um pedido efetuado, relativamente à situação financeira, datado de 30 

de setembro de 2017, da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, que integre os seguintes elementos: dívida total com mapas auxiliares de 

empréstimos, locações financeiras a fornecedores e mapa de tesouraria. O senhor Presidente da 

Câmara informou que toda a informação necessária será disponibilizada. ----------------------------  

-Apresentou uma proposta de moção relativamente à pesca da sardinha, deixando à consideração 

da Câmara Municipal a sua aprovação. O senhor Presidente da Câmara propôs que fosse presente 

a reunião de Câmara Municipal para votação. --------------------------------------------------------------  

 

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 construção de moradia unifamiliar, 

armazém e telheiro, nos Casais Brancos – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------  
Deliberação n.º 1598/2017: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção 

de moradia unifamiliar, armazém e telheiro, a implantar no prédio rústico denominado Freixos, 

sito nos Casais Brancos, apresentado por Fábio Marto Félix, foi retirado da ordem do dia. A 

senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação 

deste assunto. (DPGU R63/17) -------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento para 7 lotes – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1599/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  
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«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 Construções Vila Maria, Lda., no dia 11 de maio de 2017, sobre a 

viabilidade para operação de loteamento para 7 lotes, a implantar no prédio urbano, sito no lugar 

de Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da 

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

(Doc.944 DPGU R442/17) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício habitacional, no 

Caminho dos Moinhos, em Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------  
Deliberação n.º 1600/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 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 Maria Rita Bastos Franco Bebiano Correia, no dia 1 de junho de 2017, 

sobre a viabilidade para construção de edifício habitacional, a implantar no prédio urbano, sito 

no Caminho dos Moinhos, em Peniche, por contrariar o Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

no troço Alcobaça- Mafra, conforme indicado no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 15 de novembro de 2017.» (Doc.945 DPGU R560/17) -----------  

 

4) Pedido de autorização para construção de anexo com pedido de execução dos trabalhos por 

parte do município - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1601/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 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 pedido para construção de anexo, situado a tardoz da habitação 

existente, no prédio sito no Bairro Calvário, n.º 99, em Peniche, apresentado em nome de Octávio 

Fernandes da Silva, no dia 25 de outubro de 2017, com a área máxima de 16 m2 e nos termos 

indicados na planta síntese de loteamento aprovado por esta edilidade, devendo para esse efeito 

ser elaborado o projeto adequado, conforme constante do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 9 de novembro de 2017, e emitir decisão quanto ao pedido 

de execução do projeto e dos trabalhos por parte do Município.» (Doc.946 DPGU R1088/17) ---  

 

5) Pedido de licenciamento para construção de edifício destinado a comércio e/ou serviços - 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1602/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 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 edifício destinado a comércio e/ou serviços, a implantar no prédio urbano, 

sito na Rua da Alegria, n.º 45, lugar e freguesia de Serra D’El Rei, apresentado em nome de 

Vanessa Henriques Ribeiro, no dia 25 de maio de 2017, nas condições do parecer da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 20 de novembro de 2017.» O senhor 

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

assunto. (Doc.947 DPGU 91/17) -----------------------------------------------------------------------------  

 

6) Pedido de licenciamento para construção de garagem - Pelouro do Planeamento e 
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Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1603/2017: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, para que se mantenha a deliberação n.º 1102/2017, tomada pela Câmara Municipal, na 

sua reunião de 02 de agosto, que aprovou 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, relativo ao pedido de licenciamento 

para construção de garagem, na Rua do Largo, no Paço, apresentado em nome de Orlando 

Casimiro Félix de Jesus, no dia 6 de junho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 21 de julho de 2017. O senhor Vereador 

Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste assunto. (DPGU 

99/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia bifamiliar, sita na Travessa 

da Restauração, n.º 8, em Geraldes - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------  
Deliberação n.º 1604/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 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 alteração e ampliação de moradia bifamiliar, sita na Travessa da Restauração, n.º 8, lugar 

de Geraldes, Freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Rui Gonçalo Silva 

Franco, no dia 30 de junho de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística 

e Ordenamento (DPGU), datado de 20 de novembro de 2017.» (Doc.948 DPGU 123/17) ---------  

 

8) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua 

Santa Isabel, n.º 1, em Peniche - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------  
Deliberação n.º 1605/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 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 alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua Santa Isabel, n.º 1, em Peniche, 

apresentado em nome de Daniel Filipe Pedro Sousa, no dia 17 de julho 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.949 DPGU 131/17) ---------------  

 

9) Pedido de licenciamento para legalização de edifício de habitação, comércio e/ou serviços, 

sito na Rua da Paz, n.º 19, em Ferrel - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------  
Deliberação n.º 1606/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 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 legalização de edifício de habitação, comércio e/ou serviços, sito na Rua da Paz, n.º 19, 

lugar e freguesia de Ferrel, apresentado em nome de Casimiro & Aníbal, Lda.,, no dia 17 de 

agosto de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 

(DPGU), datado de 17 de novembro de 2017.» (Doc.950 DPGU 141/17) -----------------------------   

 

10) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, sito na Rua da Alegria, n.º 45, em Serra 
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d’El-Rei: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1607/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 21 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, na sua 

atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento demolição de imóvel, sito na Rua da 

Alegria, n.º 45, lugar e freguesia de Serra D’El Rei, apresentado em nome de Vanessa Henriques 

Ribeiro, no dia 21 de agosto de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), datado de 21 de novembro de 2017.» (Doc.951 DPGU 147/17) ----  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:  

 

11) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de rua e angariação de fundos, 

requerido pela Escola Secundária de Peniche - Pelouro das Atividades Económicas: ------------  
Deliberação n.º 1608/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 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 Escola Secundária de Peniche (Turma de Religião e Moral), por 

requerimento, datado de 15 de novembro de 2017, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de novembro de 2017, proponho 

que se ratifique o meu despacho de 20-11-2017, que autorizou a emissão de uma licença para 

ocupação do espaço público, para a realização de uma ação de rua inerente ao período de Natal, 

e venda de brindes para angariação de fundos para ajudar famílias carenciadas e entidades de 

solidariedade social do concelho, nos termos do Art.º 84 do Regulamento de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público, entre os dias 24 de novembro a 15 de dezembro de 2017, com 

isenção das respetivas taxas: 

- Taxas estimadas no valor de € 244,15 (campanhas de sensibilização ou similares, conforme o 

ponto 2 do artigo 40.º da Tabela de Taxas do Município).» (Doc.952 NIPG 18147/17) ------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

12) Licenciamento de evento cultural denominado Vi`Elas Fest, requerido pela Associação de 

Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1609/2017: Após apreciação e discussão do assunto, e considerando o parecer do 

Comandante Operacional Municipal, o senhor Presidente da Câmara entendeu apresentar 

verbalmente uma proposta, no sentido de indeferir o licenciamento do evento cultural denominado 

Vi`Elas Fest, requerido pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche. (NIPG 18587/17) ---------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

13) Auto de receção provisória total das infraestruturas urbanísticas do processo n.º 68/15, em 

nome de Marlene Elisabeth Fonvielle – Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------  
Deliberação n.º 1610/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de novembro 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 artigo 87º, do R.J.U.E. (Regime Jurídico de Urbanização e 
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Edificação), propõe-se que a Câmara Municipal homologue o Auto de Vistoria (em anexo) para 

efeitos de Receção Provisória Total do Processo n.º 68/15, em nome de Marlene Elisabeth 

Fonvielle e ratifique a substituição da Sra. Engenheira Catarina Silva pela Sra. Engenheira 

Herménia Coelho, na Comissão de Vistoria, nos termos da informação da Divisão de Obras 

Municipais, de 08 de novembro de 2017.» (Doc.953 NIPG 18727/17) ---------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

14) Reapreciação do valor da renda de casa, relativo ao fogo sito na Rua Fernão Magalhães, 

Bloco 4-1.º Esquerdo, em Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------------  
Deliberação n.º 1611/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de novembro 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 do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa, 

propõe-se à Câmara a Municipal, a alteração do valor de renda em regime de arrendamento 

apoiado para a habitação referente ao fogo sito na Rua Fernão Magalhães, bloco 4 – 1.º 

Esquerdo, com base na Lei 32/2016, de 24 de agosto, que procede à primeira alteração à Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro, nos termos dispostos no artigo 23.º da Lei n.º 75/2003, de 12 de 

dezembro.» (Doc.954 NIPG 18729/17) ----------------------------------------------------------------------  

 

15) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento 

Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1612/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de novembro 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 do Setor de Planeamento e Intervenção Social que se anexa, 

propõe-se à Câmara Municipal, nos termos dispostos artigo 23.º da Lei n.º 75/2003, de 12 de 

dezembro, no âmbito das suas competências, apoiar na elaboração de candidaturas ao Programa 

de Arrendamento Jovem, Porta 65 – Jovem.» (Doc.955 NIPG 18730/17) -----------------------------   

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

16) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2016/2017 – Pelouro da 

Juventude: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1613/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 17 de novembro 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 Marta Miguel, datada de 17/11/2017, que junto se anexa, 

proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a Lista Preliminar de Atribuição dos 

Prémios de Mérito Desportivo – Época Desportiva de 2016/2017.» (Doc.956 NIPG 18732/17) --  

 

17) Programa Peniche - Um Mar de Natal 2017 e Passagem de Ano 2017/2018 – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1614/2017: A Câmara Municipal deliberou aprovar o Programa Peniche - Um 

Mar de Natal 2017 e Passagem de Ano 2017/2018. -------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 
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18) Equipamento de Ana Cristina Duarte Vieira Afonso, a declarar perdido a favor do 

Município – Pelouro do Parque de Campismo, Mercados e Feiras: ----------------------------------  
Deliberação n.º 1615/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 20 de novembro 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 do serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 

Peniche, datada de 16 de novembro de 2017, que se anexa, relativo à admissão 33001 da Sr.ª Ana 

Cristina Duarte Vieira Afonso, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

estabelecida no artigo 46.º do Regulamento do Parque Municipal de Campismo de Peniche, 

delibere que o equipamento seja declarado perdido a favor desta, devendo os serviços municipais 

dar-lhe o destino considerado conveniente, e defina a instauração da competente ação executiva 

para ressarcimento do valor em dívida.» (Doc.957 NIPG 18734/17) ----------------------------------  

 

19) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município na quadra de Natal / 

Piscinas Municipais – Pelouro da Administração Geral: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1616/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a deliberação da Câmara Municipal n.º 1543/2017, de 13 de novembro de 2017, 

que determinou o encerramento dos serviços municipais na tarde do dia 15 de dezembro de 2017, 

por ocasião da Festa de Natal dos trabalhadores do Município, e nos dias 26 de dezembro de 

2017 e 2 de janeiro de 2018, exceto quanto aos serviços que não encerram em dias de feriado, 

cuja a forma de funcionamento nos referidos dias, será decidida caso a caso;  

Considerando que as Piscinas Municipais prestam um serviço aos utentes que é pago, e que os 

mesmos têm vindo a reivindicar o ressarcimento do valor correspondente aos dias em que lhes 

está vedada a prática das respetivas atividades, proponho, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que as Piscinas Municipais se 

mantenham em funcionamento nos dias 26 de dezembro de 2017 e 02 de janeiro de 2018, ficando 

os respetivos trabalhadores dispensados de se apresentarem ao serviço, num outro dia, em termos 

a definir pelo respetivo responsável.» (Doc.958 NIPG 18736/17) --------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2017 (modificação 24) – Pelouro das Finanças: ----------  
Deliberação n.º 1617/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 22 de novembro 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de 

substituição, de 22 de novembro de 2017, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove 

uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2017 (modificação n.º 24), conforme 

consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.959 NIPG 18737/17) -----------------  

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

21) Fixação dos preços a praticar na Pista de Gelo e dos patrocínios a aplicar na mesma, no 

âmbito do Programa “Peniche – Um mar de Natal 2017” – Pelouro da Cultura: ------------------  
Deliberação n.º 1618/2017: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, para que se fixe os preços a praticar na Pista de Gelo e para patrocínios a aplicar na 
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mesma, nos seguintes termos: 

- Bilhete (por cada período de 15 minutos) a partir dos 11 anos – 3,00 €; 

- Bilhete, por cada criança, dos 4 aos 10 anos, inclusive – 2,00 €; 

- Bilhete para comerciante / empresa (senhas a adquirir previamente) – 1,50 €; 

- Colocação de faixa publicitária na pista, por cada metro linear – 100,00 €.» (NIPG 18738/17)   

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

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

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

Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1619/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 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 pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, 

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

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

subsídio extraordinário, no valor de 10.266,24 euros, referente à colaboração no evento 

organizado pelo Município “Mostra Internacional de Rendas”.» (Doc.960 NIPG 12007/17) -----   

 

23) Atribuição de apoio à Associação Juvenil de Peniche, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a organização da Feira do Livro de 

Natal - Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1620/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 23 de novembro 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 5º e 51º 

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

Associação Juvenil de Peniche, para a organização da Feira do Livro de Natal, que decorrerá 

entre os dias 1 e 21 de dezembro de 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.961 NIPG 18742/17) --------------------------------  

 

24) Atribuição de apoio ao Coral Stella Maris de Peniche, no âmbito de uma candidatura 

submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a participação no Concerto de Reis 

em Alcanena - Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1621/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 23 de novembro 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 5º e 51º 

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

Coral Stella Maris de Peniche, mais concretamente, duas lembranças do nosso concelho e a 

isenção do pagamento da utilização do autocarro municipal no dia 14 de janeiro, para a sua 

participação no Concerto de Reis em Alcanena, no âmbito de uma candidatura submetida por 

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

justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.962 NIPG 18744/17) ----------------  
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25) Cedência de instalações para a realização de exposição, requerida pelo Partido Comunista 

Português – Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1622/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 23 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o pedido do Partido Comunista Português, por email datado de 01 de novembro 

de 17, a solicitar a Sala do Governador da Fortaleza de Peniche, para realizar uma exposição 

sobre o aniversário do Centenário da Revolução de outubro de 1917, no período de 26 de 

novembro a 02 de dezembro, e tendo em conta a deliberação da Câmara Municipal, por sua 

deliberação n.º 1513/2017, de 06 de novembro, que determinou o encerramento à visitação 

turística do espaço da Fortaleza de Peniche, incluindo o Museu Municipal, a partir do dia 20 de 

novembro, inclusive, impedindo de atender o pedido, proponho, conforme novo pedido de 01 de 

novembro, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, que seja cedida a sala de exposições do Edifício Cultural para realização da 

exposição de 03 a 09 de dezembro deste ano.» (Doc.963 NIPG 18745/17) ----------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

26) Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1623/2017: A Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem 

fez uma apresentação, colocando à apreciação da Câmara Municipal algumas propostas para a 

festa, a realizar em 2018. O senhor Presidente da Câmara agradeceu, em nome da Câmara 

Municipal, informando que irão avaliar, dentro da disponibilidade existente, todas as propostas 

apresentadas. Disse que não fazia sentido, uma organização destas não ter o acompanhamento da 

Câmara Municipal, e algumas pessoas mais disponíveis, mais atentas e com capacidade de decidir. 

Deu conta que as possibilidades financeiras estão muito limitadas. Referiu que terá de ser estudada 

uma solução para a pretensão solicitada e que poderá não haver tempo para efetuar as alterações 

que perspetivam, exceto se houver uma opinião diferente da parte dos Técnicos da Câmara 

Municipal, dos Vereadores da Câmara Municipal e em relação ao condicionante parecer da 

Direção Geral do Património Cultural. Sugeriu questionar a Direção Geral do Património Cultural 

no sentido de colocar o piso, entre a estrada e a Fortaleza de Peniche, todo em lajetas, e qual seria 

o custo. O senhor Vereador Filipe Sales agradeceu a presença e enalteceu o trabalho realizado, 

mostrando a sua gratidão, enquanto cidadão, por terem reerguido a festa de Peniche. Disse que 

todos têm conhecimento que será necessária uma intervenção no Campo da República, existem 

algumas restrições, como o senhor Presidente da Câmara referiu, alguns constrangimentos, que os 

impedem de fazer a necessária reabilitação, mas que seria importante, desde já, os serviços da 

Câmara Municipal poderem perspetivar uma intervenção urgente, minimalista, por forma a 

consolidar aquela zona. Referiu que seria muito importante que a Câmara Municipal assumisse o 

compromisso de, até final de janeiro de 2018, transmitir qual seria o apoio financeiro que estaria 

disposta a dar. Reforçou a importância da necessidade de haver uma comissão de acompanhamento 

à festa, sugerindo ao senhor Presidente da Câmara haver um setor específico de eventos. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão agradeceu a presença e o facto de trazerem sempre novidades. Disse 

que a apresentação feita, traduz uma imagem muito positiva do que foi a festa, orgulhando-se da 

mesma. Referiu ser surpreendente para 2018, a questão da sinergia com a comunidade escolar, 

uma vez que em 2017 houve a aplicação de algumas receitas, provenientes da festa, para a 

comunidade social. Disse que o facto da população enfeitar as ruas e os barcos, aquando das 

procissões, foi a forma positiva de reconhecer o trabalho e a dedicação dada pela organização de 
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festas. Deu conta que a Câmara Municipal teria que investir, e esse investimento não poderia ser 

considerado um custo, até porque esta festa coincide sempre com o dia do Município, logo esta 

parceria deve existir. Relativamente à questão dos pisos junto à Fortaleza de Peniche, referiu que 

poderia ser possível colocar divertimentos junto à estrada, por ser um piso mais compactado, mas 

julga ser possível, mediante uma avaliação Técnica e de acordo com o já referido pelo senhor 

Vereador Filipe Sales, a compactação do restante piso. Mencionou que não se poderia deixar de 

envolver a Direção Geral do Património Cultural. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

cumprimentou todos os elementos presentes, agradecendo o trabalho e empenho desenvolvidos ao 

longo destes dois últimos anos. Disse que estarão disponíveis para apoiar a continuidade da 

dignificação que tem sido dada à festa da Nossa Senhora da Boa Viagem na Cidade de Peniche, 

não deixando de referir que os recursos são limitados, mas uma vez que está em elaboração a 

proposta de plano e orçamento da Câmara Municipal, para 2018, se poder incluir a pretensão 

desejada. A senhora Vereadora Clara Abrantes aproveitou para cumprimentar os elementos da 

organização de festas e reconhecer o trabalho ao longo dos últimos dois anos, tendo sido muito 

importante na dignificação da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, e o reforço que tem para o 

desenvolvimento do concelho de Peniche. Disse que da parte da CDU, referindo-se ao anterior 

executivo, sempre tiveram uma postura de colaboração, quer financeira quer logística, dando conta 

que estará disponível, dentro do que será o desenvolvimento dos trabalhos no que diz respeito à 

questão do orçamento da Câmara Municipal, e das Grandes Opções do Plano, de acompanhar, 

reconhecendo a importância que esta festa tem para o concelho de Peniche. O senhor Presidente 

da Câmara agradeceu aos senhores Vereadores, referindo que não fazia a mesma análise em 

relação a algumas questões levantadas, e que irão ter a oportunidade de as analisar em conjunto. 

Em relação aos apoios solicitados, disse que seria mais simples enquadrar os apoios em termos 

logísticos do que financeiros. Apesar de existirem muitas questões para resolver, deu conta que se 

iriam envolver e ajudar mais a festa de Peniche, que querem preservar, e nesse aspeto não existem 

dúvidas, como fazê-lo, solicitou que lhe dessem o tempo necessário para analisar este assunto de 

uma forma séria e não de uma forma que seja demagógica. O responsável da Organização da Festa 

em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, senhor Humberto Estrelinha, referiu que 

necessitariam de uma resposta antes de janeiro de 2018, explicando que, dos quatro eventos que 

apresentaram, o Carnaval será no início de fevereiro de 2018 e necessitam saber se terão, da parte 

da Câmara Municipal, o mesmo apoio que tiveram no ano 2017. O senhor Presidente da Câmara 

disse que a resposta será dada pela Câmara Municipal, mas uma vez que já foi feito, será o mínimo 

a fazer. O senhor Humberto Estrelinha questionou se seria possível retirar o saibre, existente no 

piso junto à Fortaleza de Peniche, para trás, para a montagem dos divertimentos e voltar a ser 

colocado no mesmo lugar após a retirada dos mesmos. O senhor Presidente da Câmara disse 

que, de acordo com o que foi dito pelo senhor Vereador Filipe Sales, poderá ser essa a 

possibilidade, referindo que já foi solicitado parecer à Direção Geral do Património Cultural. O 

senhor Humberto Estrelinha perguntou se seria possível colocar alguma coisa em frente à 

Fortaleza de Peniche, uma vez que a mesma estará fechada. O senhor Presidente da Câmara 

disse que seria difícil, porque se tudo correr como está estabelecido as obras irão ser iniciadas, 

desconhecendo inclusive se a festa ficará impossibilitada de ser realizada naquele local. -----------         

 

27) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1624/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de 

situação do processo referente à Fortaleza de Peniche. ----------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que leu o programa museológico preliminar que lhes 

foi enviado, e questionou se esse mesmo documento seria para ser discutido, uma vez que existem, 

algumas incógnitas. Referiu que se mantém a dúvida, se existem ou não plantas, com conteúdos 

programáticos para a Fortaleza de Peniche. Disse que seria importante, junto da Direção Geral do 
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Património Cultural, perceber se está disponibilizada toda a informação, porque a análise que fez, 

é que não se tem toda a informação, e uma vez que refere que há plantas juntas, e elas não existem, 

está informação em falta. Disse que se deve conhecer todos os conteúdos programáticos antes de 

se tomar qualquer decisão. Referiu que a Câmara Municipal não poderá continuar a aceitar, com 

entidades, acordos, protocolos, etc., sem ter acesso a toda a informação. Relativamente à 

informação cronológica prestada, mencionou que a Direção Geral do Património Cultural retém 

informação, já feita em relatórios preliminares, o que não lhe parece correto. Disse que continua 

em falta o já solicitado, nomeadamente, um cronograma das ações e as intervenções de obra na 

Fortaleza de Peniche, de que forma é que as verbas investidas estavam distribuídas quer pelas 

diferentes fases, quer pelas intervenções da obra, a questão do programa funcional e concreto. O 

senhor Presidente da Câmara disse que todas as interrogações colocadas, deveriam ser 

transmitidas, através de um documento, ao senhor Ministro da Cultura. -------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1625/2017: Para efeitos de execução imediata, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar a presente minuta de ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo e com o senhor Presidente da 

Câmara assino, 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 dezoito horas e vinte minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se irá lavrar a respetiva ata, com base na presente minuta. -------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

22 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 

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) 

 

 

_____________________________________ 


