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ATA N.º 13/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, 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, Cristina Maria Luís Leitão, Júlio Alberto Silva Coelho, 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 - Visita ao San Pedro de Alcantara, sito no Forte das Cabanas, em Peniche.--------- 

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

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

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Visita ao San Pedro de Alcantara, sito no Forte das Cabanas, em Peniche - 

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

 ------------------- 2) Arrendamento do estabelecimento “Cafetaria do Parque” - Pelouro das 

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

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

 ------------------- 3) Pedido de licenciamento para alterações em garagem, sita na Rua Alexandre 

Herculano, em Peniche, apresentado em nome de Auto-Central de Peniche, L.da – Pelouro do 

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

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para legalização de alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar, sita na Rua Frei Domingos Sanches, em São Bernardino, apresentado em nome de 

Markus Urs Betschart – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------------------------  

 ------------------- 5) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da 

licença n.º 141/17, para o prédio sito na Rua 5 de Agosto, em Ferrel, apresentado em nome de 

André Manuel Reis Sousa – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------------- ----------------  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, sito na Rua dos Galos, no 

Lugar da Estrada, apresentado em nome de Ana Paula Correia Vala Chagas - Pelouro do 

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

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento e de obras de 

urbanização nº 11/2000, apresentado em nome de João Ricardo da Conceição e Paulo Jorge da 

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

 ------------------- 8) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento Nº 15/83, 

apresentado em nome de Quick Wave, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;---------------- 

 ------------------- 9) Unidade de Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de 

Peniche, sito em Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------------  

 ------------------- 10) Instalação sanitária amovível junto ao Centro de Canoagem do Oeste, sito na 

Barragem de S. Domingos, em Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------  

 ------------------- 11) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de 

encargos urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 

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

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

 ------------------- 12) Licenciamento para distribuição de panfletos publicitários e colocação de 

publicidade fixa, requerido por Paulo Jorge Jerónimo Antunes – Sofás Low Cost – Pelouro da 
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Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Marcação de linha em ziguezague, no Largo Bispo de Mariana, em Peniche 

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

 ------------------- 14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua João Matos Bilhau, em Peniche – 

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

 ------------------- 15) Sinalização vertical na Rua Ilha da Madeira, em Peniche – Pelouro do 

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

 ------------------- 16) Auto de receção definitiva da obra de Remodelação do Centro Coordenador 

de Transportes de Peniche (Proc. 481.A1/DOM/09) – Pelouro das Obras Municipais; --------------  

 ------------------- 17) Alteração do sentido de trânsito e sinalização rodoviária na Avenida 

Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e arruamentos de acesso à Praia da Gamboa, em 

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

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

de loteamento n.º L06/04, em nome de Civiserra – Construções, L.da – Pelouro das Obras 

Municipais;--------------------------- ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 19) Normas de participação na iniciativa denominada enLACEs – Pelouro da 

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

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

 ------------------- 20) Aquisição de ajuda técnica para menor com doença Gama-sarcoglinacopia – 

Pelouro da Solidariedade Social; -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Declaração de interesse para abertura do polo de Peniche da Escola 

Profissional Alda Brandão de Vasconcelos – Pelouro da Administração Geral;-----------------------  

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

 ------------------- 22) Programa Peniche - Um Mar de Liberdade – Pelouro da Administração Geral; 

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

 ------------------- 23) Alteração à lista de equipamentos afetos ao contrato de execução de 

competências delegadas celebrado com a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às 

Freguesias;------------------------ -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 24) Licenciamento de espetáculo de teatro de revista, requerido pela Associação 

Educação Física Cultural Recreativa Penichense, com isenção de taxas - Pelouro da Administração 

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

 ------------------- 25) Licenciamento de espetáculo freestyle com motos e bicicletas, requerido por 

Maximiliano Noronha Luftman, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; ---------  

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

 ------------------- 26) Apoio ao Clube de Ténis de Peniche, para substituição de uma vedação, no 

âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Pelouro do Associativismo; ---  

 ------------------- 27) Apoio ao Centro de Canoagem do Oeste, para construção de instalação 

sanitária, no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Pelouro do 

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

 ----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 

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

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

 ------------------- 29) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de 

que é titular António Manuel Cruz Martins - Pelouro das Finanças; ------------------------------------  
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 ------------------- 30) Fundo de Apoio Municipal – Pelouro das Finanças; -----------------------------  

 ------------------- 31) Geoparque Oeste - Pelouro da Cultura. ---------------------------------------------  

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta minutos, encontrando-se na 

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

Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Ana Nunes, 

Técnica Superior, em substituição da Chefe da Divisão de Administração e Finanças, e Patrícia 

Silvestre, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante toda a reunião, Ana 

Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição, 

Rodrigo Lopes e Etelvina Alves Técnicos Superiores de Arquitetura da Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística e Pedro Mariano, Técnico Superior de Engenharia Civil da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos três a onze da ordem 

do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Filipe Maia de Matos 

Ferreira Sales e o senhor António Manuel Prioste Salvador, cidadão que se seguia na respetiva 

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

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

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Júlio Alberto Silva Coelho, 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 do 

referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do 

artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.-----------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

As atas n.os 7 e 8/2018, das reuniões camarárias realizadas nos dias 14 e 19 de fevereiro de 2018, 

disponibilizadas em formato digital, não foram submetidas a aprovação. ------------------------------  

 

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 as boas vindas à Técnica Superior, em substituição da Chefe da Divisão de Administração 

e Finanças, Ana Nunes, apresentou os pêsames ao senhor Vereador Filipe Sales, pelo falecimento 

da sua avó e desejou uma boa semana e uma boa Páscoa. ------------------------------------------------  

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

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

- Referiu a reunião efetuada com a Docapesca, onde foi colocada a questão relativamente ao 

concurso público para atribuição de duas licenças para instalação de apoio à atividade marítimo-

turísticas. Registou a disponibilidade imediata apresentada, no sentido de se avaliar a melhor 

solução. Disse que estava prevista uma nova reunião, em abril, e deu nota de outras questões 

abordadas, tais como a gestão portuária, propostas de protocolo, o cais flutuante para descarga de 
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pescado de pequenas embarcações, o esporão, açoreamento da entrada do Porto de Pesca, a 

segunda fase do Fosso da Muralha, o piso da Marina, etc. -----------------------------------------------  

- Deu conta de ter sido proposto a possibilidade de serem colocados bungalows no Parque de 

Campismo Municipal e de estar a ser estudada a sua viabilidade. ---------------------------------------  

- Informou que, na reunião a realizar-se no dia 9 de abril estaria presente, uma vez mais, a equipa 

responsável pela revisão do PDM. ----------------------------------------------------------------------------  

   

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Petinga: 

- Informou que, a partir do dia 7 de abril, e até 8 de julho, iria estar patente no Museu das Rendas 

de Bilros, uma exposição de pintura com diversos artistas locais, intitulada “Onde há redes, há 

rendas”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que, no dia 6 de maio, Dia da Mãe, seria o lançamento oficial da Renda Doce. ---------  

- Saudou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, pela iniciativa e inauguração do Roteiro 

Histórico da Atouguia e lançamento do Pastel de São Leonardo. ---------------------------------------  

- Agradeceu aos técnicos municipais pela iniciativa das estações de Poesia. --------------------------  

- Felicitou os participantes do concurso “Dá cá talento” e todas as instituições envolvidas e o 

vencedor do concurso, Alexandre Murraças. ---------------------------------------------------------------  

- Deu nota de que o Município de Peniche havia passado à fase seguinte da iniciativa 7 Maravilhas 

à Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

- Apresentou os pêsames ao senhor Vereador Filipe Sales, pelo falecimento da sua avó. -----------  

- Felicitou o Sporting Clube Vila Maria, pela conquista do 1.º lugar, no Campeonato do Inatel. ---  

- Agradeceu a todas a entidades envolvidas na Semana da Juventude e aos trabalhadores do 

Município, pelo empenho que tiveram. ----------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Associou-se aos votos de felicitação, anteriormente endereçados.-------------------------------------  

- Deixou uma nota relativamente à iniciativa de inauguração do Roteiro Histórico da Atouguia da 

Baleia e colocação das placas identitárias do património histórico daquela vila. Disse que esta 

freguesia deu um pontapé de saída para se olhar para questões da identificação do património de 

uma forma diferente daquela que tem vindo a ser efetuada, nos últimos anos. Fez um 

reconhecimento à iniciativa que encerrou as comemorações dos 850 anos dos Forais de Atouguia 

da Baleia, por considerarem que a valorização do património passa também, pela sua identificação 

em roteiros deste género. Disse julgar que, se a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia fez este 

esforço na valorização do património que é de todos, deve a Câmara Municipal, também fazer a 

sua parte. Reforçou o pedido, relativamente à necessidade de haver uma Área de Reabilitação 

Urbana em Atouguia da Baleia e no seu núcleo histórico, solicitando que o processo seja iniciado, 

o mais brevemente possível, dentro daquilo que é a disponibilidade dos serviços. Disse que foi 

possível verificar, durante o Roteiro Histórico, que passou por alguns arruamentos da vila que, 

80% das construções estarão devolutas e que seria muito difícil que a reabilitação viesse a 

acontecer se não existirem verdadeiros incentivos para tal. Reforçou o que havia dito, na semana 

anterior, relativamente à Regueira do Poço, e disse que aquele caminho fazia falta à consolidação 

do referido roteiro e para a promoção da continuação do mesmo, pelo Castelo e Fonte de São 

Leonardo. O senhor Presidente da Câmara manifestou regozijo pelo que a Freguesia de Atouguia 

da Baleia tem estado a fazer, nomeadamente, na área cultural e património em geral. Disse que, 

por motivos pessoais, decidiu não participar, durante uma semana, em eventos cuja sua presença 

não fosse imprescindível. Disse concordar com o que foi dito pela senhora Vereadora, 

relativamente à Câmara Municipal ter que fazer a sua parte, tanto na Freguesia de Atouguia da 
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Baleia, como em todo o concelho. Reiterou a importância da identificação e valorização do 

património e na dignificação e construção de novos roteiros. Deu nota de que os serviços já estão 

a trabalhar na ARU e da reunião que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia teve com os técnicos do Município, no sentido de se consensualizar a área a reabilitar. 

Informou que está prevista uma reunião na sede da Freguesia de Atouguia da Baleia, para se 

abordar as questões do PDM e ARU. Comungou das preocupações da senhora Vereadora em 

relação à degradação do edificado, principalmente, na zona central de Atouguia da Baleia. 

Relativamente à questão da Regueira do Poço, disse ter um encontro agendado com o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, avaliar o espaço em causa e verificar o 

que é possível fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sobre a questão da necessidade de se fazer melhoramentos na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, na 

Consolação, tal como foi referenciado na última Assembleia Municipal, disse que, na deslocação 

que efetuou àquela localidade, verificou que existem outras situações prementes de resolver, 

nomeadamente, a questão do autocaravanismo desregulado, que frequentemente é abordada na 

reunião de câmara e que quis reforçar a necessidade de ser resolvida, num curto espaço de tempo, 

mesmo que, de forma provisória. Alertou para o estacionamento que se faz junto à praia, devido 

ao acesso ao areal se encontrar aberto. Deu nota de que, no mandato anterior, a dada altura, o 

acesso havia sido fechado, até porque era esse o entendimento da APA. O senhor Presidente da 

Câmara confirmou a situação miserável em que a Rua Francisco Sá Carneiro, na Consolação, se 

encontra e disse que estão previstas intervenções em vários arruamentos, dando prioridade aos que 

se encontram em pior situação. Relativamente ao estacionamento disse que, seria mais um assunto 

a colocar, quando reunissem com a APA, uma vez que, já tem conhecimento e é seu entendimento 

o não estacionamento junto ao areal. Disse que estavam previstos, em paralelo, as intervenções, 

por parte da Divisão de Obras Municipais e o estudo em termos de estacionamento. Disse 

comungar da preocupação e que as pessoas têm se se habituar a estacionar um pouco mais 

afastadas das praias. --------------------------------------------------------------------------------------------      

- Felicitou o senhor Presidente da Câmara pelas negociações que têm vindo a ser efetuadas com a 

Docapesca para anulação do concurso público para atribuição de duas licenças para instalação de 

apoio à atividade marítimo-turística. -------------------------------------------------------------------------  

- Reforçou algumas questões pendentes que já haviam pedido, como por exemplo a listagem das 

limpezas efetuadas nas margens dos rios e das ribeiras, que o senhor Presidente da Câmara entende 

ser uma prioridade e os Vereadores do PSD também. Disse que gostaria de perceber se já foi 

efetuada alguma dessas intervenções e se poderiam ser listadas para que os Vereadores tivessem 

conhecimento. Uma listagem das competências da Câmara Municipal delegadas no senhor 

Presidente, nos últimos meses. Em relação ao levantamento de propriedades municipais, matéria 

que tem sido abordada desde o início deste mandato, e que o senhor Presidente tem dito que, por 

falta de recursos, e apesar de ser uma matéria importante, ainda não havia sido possível efetivar, 

questionou se, neste momento, estão reunidas as condições para se fazer esse trabalho. O senhor 

Presidente da Câmara disse ter havido uma avaria com a máquina giratória e que aguardava 

haver recursos disponíveis para o fazer. Disse que era necessário planear, de uma forma diferente, 

as intervenções nos rios e ribeiras. Relativamente às competências delegadas, disse julgar que 

deveria ser uma informação regular e que os serviços iriam começar a fazê-la. Disse que o registo 

do património é um processo que levaria muito tempo, todavia, considera que a informação 

existente pode ser listada e disponibilizada aos senhores Vereadores.  ---------------------------------  

- Lembrou a questão da necessidade de se fazer negociação da carteira de seguros do Município, 

que o senhor Presidente da Câmara entendia como uma prioridade e solicitou que fosse presente à 

Câmara uma sistematização dessa informação. O senhor Presidente da Câmara deu nota de que 

existe uma orientação no sentido de preparar, o mais rapidamente possível, um concurso público, 

na base daquilo que são as necessidades do Município, relativamente a todos os seguros existentes. 
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Os seguros e as comunicações, que também se pretende colocar em concurso público, são as duas 

áreas em que existe uma grande preocupação. --------------------------------------------------------------  

- Reforçou, uma vez mais, o pedido que havia efetuado por e-mail à Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças, em regime de substituição, e que já havia reforçado na semana anterior, 

relativamente à disponibilização de algumas informações, uma vez que, as mesmas, ainda não lhe 

chegaram. O senhor Presidente da Câmara disse ter sempre referido que, não existem condições 

para os serviços corresponderem áquilo que deveria ser um hábito e que logo que possível, as 

informações solicitadas seriam disponibilizadas. ----------------------------------------------------------  

- Deu nota que, relativamente à ata de dia 14 de fevereiro de 2018, já haviam feito chegar à Chefe 

da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, a declaração de voto que se 

encontrava em falta. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Júlio Coelho: 

- Associou-se ao voto de pesar, pelo falecimento de um familiar próximo ao senhor Vereador Filipe 

Sales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se ao voto de pesar, pelo falecimento da avó do senhor Vereador Filipe Sales e aos 

votos de felicitações efetuados ao Sporting Clube do Vila Maria e restantes. -------------------------  

- Disse folgar em saber que já havia sido efetuada uma primeira reunião com a Docapesca, no 

sentido de se resolver um problema pontual e que haverá uma reunião no mês de abril, para 

resolver outros problemas mais estruturantes, do ponto de vista da gestão do Porto de Pesca de 

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

- Manifestou o seu contentamento pela presença da equipa que se encontra a trabalhar no processo 

de revisão do PDM, na reunião da Câmara Municipal, a realizar no dia 9 de abril de 2018. Solicitou 

que a equipa pudesse elaborar um calendário, no sentido de se conhecer a previsão dos trabalhos 

da referida revisão, uma vez que esta revisão teve início, formalmente, em julho de 2012, por um 

período de três anos, ou seja, o processo encontra-se a decorrer no dobro do tempo que havia sido 

fixado. O senhor Presidente da Câmara lembrou que a equipa responsável pelo processo de 

revisão do PDM já havia apresentado um mapa de previsão. A senhora Vereadora Cristina Leitão 

disse que havia ficado de ser enviado um calendário, o que não chegou a acontecer. Aproveitou 

para solicitar as peças gráficas que foram apresentadas, sobre parte da Freguesia de Atouguia da 

Baleia e reforçou um pedido que já havia feito, sobre toda a informação relativa à habitação social, 

no sentido de se saber, qual o património que está afeto a esta utilização. -----------------------------  

- Referiu a Unidade de Execução do Baleal como um processo fracassado do mandato anterior, 

mas que a Câmara não poderá deixar de atender à necessidade de intervenção, do ponto de vista 

de ordenamento, para aquele espaço. ------------------------------------------------------------------------  

- Questionou quais são as alternativas para este ano, no sentido de melhorar a situação do 

autocaravanismo em Peniche, uma vez que, está a começar a época de maior procura de Peniche, 

por parte deste tipo de turismo. Perguntou, ainda, se já existe alguma diligência efetuada, pela 

Câmara com a Associação do Casal Moinho, relativamente à concretização do projeto de 

construção de um parque de autocaravanas. O senhor Presidente da Câmara disse que não havia 

capacidade para se fazer todas as reuniões necessárias e a implicação financeira que esta situação 

acarreta, também tem de ser avaliada. Deu nota de que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

sugeriu um outro espaço, não muito grande, que se encontra em avaliação pelos serviços. ---------  

- Relativamente ao Orçamento Participativo em 2018, questionou se iria avançar e quando. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o Orçamento Participativo era para avançar, assim que 

estivessem reunidas as condições para o fazer. Disse ter estado a avaliar o dossier relativo ao 

Orçamento Participativo, que nunca tinha tido oportunidade para o fazer e disse entender que deve 
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ser alterado o regulamento, uma vez que não se adequa áquilo que é a sociedade e que não 

considera plausível que se estejam a aprovar propostas, com cerca de dez votos. --------------------  

- Sobre a Berlenga, e utilizando os mesmos considerandos que utilizou para o autocaravanismo, 

questionou se já lá se encontram trabalhadores do Município, para preparar o espaço, para a época 

que se aproxima. O senhor Presidente da Câmara disse estar prevista uma ida à Berlenga na 

quarta-feira com uma equipa de técnicos. Deu nota de que a previsão para os trabalhadores irem 

para a Berlenga é o mês de abril, no sentido de se verificar quais as prioridades, uma vez que a 

situação apresentada era pior do que se imaginava. --------------------------------------------------------  

- Questionou se a Câmara já efetuou alguma diligência, junto do Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas, no sentido de perceber qual o ponto de situação relativamente à intervenção no 

IP6, uma vez que, apesar de pertencer a Óbidos, é fundamental no acesso a Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara disse não ter tido necessidade de reunir com o Ministério do Planeamento 

e das Infraestruturas, na medida em que, na reunião efetuada com a Infraestruturas de Portugal foi 

transmitida tranquilidade, contudo, reitera as preocupações que existem relativamente a esta 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Questionou se estava agendada alguma reunião com o Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social e alertou para o problema das concessões da Prageira, que já se arrasta há 

demasiado tempo. Referiu também que, para uma terra como Peniche, que tem grandes 

dificuldades e carências na habitação, não faz sentido que a habitação existente junto à escola 

básica do filtro esteja fechada há tanto tempo. O senhor Presidente da Câmara disse que estas 

questões são complicadas e que teriam de ser verificadas. -----------------------------------------------  

- Perguntou se, no âmbito da legislação existente no que concerne à limpeza das florestas, o 

Município promoveu alguma campanha, no sentido de promover a limpeza do Pinhal Municipal e 

da sua preparação para a época de fogos. O senhor Presidente da Câmara disse que a situação 

estava a ser avaliada e que estavam a ser verificadas as situações de incumprimento. Disse ser 

preocupante a gestão do pinhal e os planos elaborados, proteção e gestão. ----------------------------   

- Questionou se existe algum plano de preparação das praias para a próxima época balnear e qual 

o ponto de situação no que toca a equipamentos de limpeza. Perguntou, ainda, relativamente à 

recolha de resíduos, se seria efetuada por trabalhadores do Município ou por alguma empresa 

contratada para o efeito e se já havia sido efetuada alguma démarche, no sentido de assegurar esta 

questão, aquando do início da época balnear. O senhor Presidente da Câmara disse que se espera 

colocar mais trabalhadores, com prioridade para a área de limpeza, que estavam a ser 

desenvolvidos processos para aquisição de novos equipamentos, bem como contratos adjudicados, 

para serviço de limpeza das praias. ---------------------------------------------------------------------------  

- Sobre o Convento de São Bernardino, que considera um equipamento extraordinário que pode 

alavancar um desenvolvimento, do ponto de vista económico e social, e que se encontra fechado 

há já muitos anos, questionou se já haviam sido efetuadas algumas diligências junto do Ministério 

das Finanças, que é quem detém a propriedade através da Párpublica, no sentido de se discutir esta 

matéria e tentar encontrar uma solução.  --------------------------------------------------------------------    

 

Senhor Vereador Rogério Cação: 
- Associou-se ao voto de pesar, pelo falecimento da avó do senhor Vereador Filipe Sales e aos 

votos de congratulação que foram expressos pelos senhores Vice-Presidente da Câmara e Vereador 

Mark Ministro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse não ter tomado conhecimento da iniciativa de apresentação ao Roteiro Histórico da 

Atouguia da Baleia, lamentando não ter estado presente e sublinhando a relevância simbólica que 

a iniciativa representa. Disse que a Atouguia da Baleia é uma vila com uma história que vale a 

pena conhecer melhor. Saudou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, pela iniciativa e por 

ter tomado esta iniciativa como uma prioridade e que fazia todo o sentido, até no processo de 
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afirmação cultural da própria vila. Considera que a iniciativa constitui um desafio, uma vez que 

existe muito a fazer, no domínio, não só da identificação de locais de interesse histórico e natural 

como na construção de mais roteiros. ------------------------------------------------------------------------  

- Comungou das preocupações deixadas sobre o autocaravanismo e disse ser uma questão de fundo 

que terá de ser analisada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o problema da Consolação não se cinge ao problema existente na Rua Francisco Sá 

Carneiro, mas a todo o espaço da localidade que apresenta sinais de abandono. ----------------------  

- Na sequência das casas devolutas que existem na Atouguia da Baleia, referiu o problema em todo 

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

- Relativamente ao Convento de São Bernardino disse que poderia integrar uma série de respostas 

sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

1) Visita ao San Pedro de Alcantara, sito no Forte das Cabanas, em Peniche - Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 386/2018: O senhor Presidente da Câmara disse que em resultado da visita e 

como conhecedores do que ali existe, eram notáveis as várias necessidades e que iria solicitar aos 

serviços que procedessem à avaliação do património. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse 

sentir satisfação por ter podido visitar o edifício, até para que se pudesse desmistificar o que se 

dizia, que o edifício se encontrava em muito más condições e de que seria impossível a sua 

recuperação. Disse que era importante que se fizesse a avaliação técnica, relativamente à estrutura 

do edifício, bem como a avaliação, do ponto de vista patrimonial, etc., e que essa informação fosse 

disponibilizada de forma clara. Relativamente ao processo que o Dr. Paulo Faria tem em mãos 

disse que gostaria que, quando houvesse uma informação final, fosse colocada a apreciação. O 

senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não compreender como é que a Câmara anterior, depois 

deste espaço ter sido registado a seu favor, em 2010, nunca lhe deu a devida importância, deixando 

chegar ao estado em que o espaço se encontra atualmente. Disse ser notório que não existe qualquer 

utilização do espaço em causa, há muito tempo, julgando ser um fator que contribui para provar 

que não tem existido qualquer ligação entre proprietário e suposto inquilino e sugeriu que, junto 

da EDP se obtivesse informação da data de corte de fornecimento de eletricidade, dado a fornecer 

ao Dr. Paulo Faria. Disse que, para libertar os equipamentos existentes naquele espaço, 

pertencentes ao proprietário, da altura, deveria, o mesmo ser notificado, nesse sentido. Disse julgar 

necessário fazer-se um levantamento da zona, e regularizar as situações, que ali existem por 

regularizar. Disse que não basta demolir o que existe, é importante saber que utilização será dada 

ao espaço, sendo para isso necessário um projeto nesse sentido. ----------------------------------------   

 

2) Arrendamento do estabelecimento “Cafetaria do Parque” - Pelouro das Finanças: ----------  
Deliberação n.º 387/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na sua reunião de dia 19 de 

fevereiro de 2018, deliberação nº 245/2018, decorreu no dia 20 de março de 2018, a praça da 
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hasta pública com vista ao arrendamento do estabelecimento designado por “Cafetaria do 

Parque”, conforme descrito no Auto de arrematação, em anexo. 

Neste termos, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea g) 

do n.º 1 do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere arrendar o imóvel, para fins 

não habitacionais, denominado de “Cafetaria do Parque”, situado no Parque Urbano na Avenida 

Monsenhor Bastos, em Peniche, ao senhor Francisco Manuel Romão Esgaia pelo valor mensal 

de 650€ e nos termos fixados no caderno de encargos previsto para o referido arrendamento, 

aprovado pela Câmara Municipal, deliberação nº 245/2018, tomada na sua reunião de dia 19 de 

fevereiro de 2018.» (Doc.287 NIPG 2370/18) --------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

3) Pedido de licenciamento para alterações em garagem, sita na Rua Alexandre Herculano, em 

Peniche, apresentado em nome de Auto-Central de Peniche, L.da – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 388/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do parecer emitido pela Direção Geral do Património Cultural, em 25 de agosto de 

2017, relativo ao pedido de licenciamento para alterações em garagem, sita na Rua Alexandre 

Herculano, em Peniche, apresentado em nome de Auto-Central de Peniche, L.da. (DPGU 164/17)  

 

4) Pedido de licenciamento para legalização de alteração e ampliação de moradia unifamiliar, 

sita na Rua Frei Domingos Sanches, em São Bernardino, apresentado em nome de Markus Urs 

Betschart – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 389/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, 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 Markus Urs Betschart, em 15 de janeiro de 2018, para legalização de alteração e 

ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua Frei Domingos Sanches, n.º 19, 

localidade de São Bernardino, 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), nomeadamente por prever um 

aumento de área bruta de construção em relação ao anteriormente licenciado, conforme constante 

nos pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 15 e 16 de 

março de 2018.» (Doc.288 DPGU 4/18) --------------------------------------------------------------------  

 

5) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 

141/17, para o prédio sito na Rua 5 de Agosto, em Ferrel, apresentado em nome de André 

Manuel Reis Sousa – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------  
Deliberação n.º 390/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, 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 alterações no decurso da obra 

na vigência da lic.ª 141/17, para o prédio sito na Rua 5 de Agosto, n.º 13, localidade de Ferrel, 

apresentado em nome de André Manuel Reis Sousa, no dia 15 de janeiro de 2018, nas condições 

do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 16 de março de 

2018.» (Doc.289 DPGU 5/18) --------------------------------------------------------------------------------  
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6) Pedido de licenciamento para demolição de imóvel, sito na Rua dos Galos, no Lugar da 

Estrada, apresentado em nome de Ana Paula Correia Vala Chagas - Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 391/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da entrega de peças retificadas, a integrar no processo referente ao pedido de 

licenciamento para demolição de imóvel, sito na Rua dos Galos, no Lugar da Estrada, apresentado 

em nome de Ana Paula Correia Vala Chagas, não havendo alteração à decisão já proferida em 

reunião de 5 de março de 2018. (DPGU 25/18) ------------------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento e de obras de urbanização 

nº 11/2000, apresentado em nome de João Ricardo da Conceição e Paulo Jorge da Costa Pedro 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 392/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar o pedido de alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 11/2000, apresentado em 

7 de agosto de 2013, em nome de João Ricardo da Conceição e Paulo Jorge da Costa Pedro, ao 

abrigo do disposto no nº 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação e nas condições das alíneas a) e b) do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 06/02/2018.» (Doc.290 DPGU L7/97) -------------------------------  

 

8) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento Nº 15/83, apresentado em 

nome de Quick Wave, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:---------------------------------  
Deliberação n.º 393/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar o pedido de alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 15/1983, a qual consiste 

na unificação dos lotes nº 5 e 64, apresentado em 16 de janeiro de 2018, em nome de QUICK 

WAVE, LDA., ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação, de acordo com o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datado de 16/03/2018.» (Doc.291 DPGU 984/DOM) -----------------------------------------  

 

9) Unidade de Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Peniche, sito 

em Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------  
Deliberação n.º 394/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar a delimitação da Unidade de Execução do Posto Territorial da Guarda Nacional 

Republicana de Peniche, sito em Atouguia da Baleia, e o respetivo programa base, bem como, 

proceder à abertura da discussão pública sobre o mesmo, conforme estipulado nos artigos n.º 

147.º e 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT).» (Doc.292) -----------------------  

 

10) Instalação sanitária amovível junto ao Centro de Canoagem do Oeste, sito na Barragem de 

S. Domingos, em Atouguia da Baleia – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------  
Deliberação n.º 395/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Aprovar o estudo elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística – Estudos e 
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Projetos, para instalação sanitária amovível junto ao Centro de Canoagem do Oeste, sito na 

Barragem de S. Domingos, em Atouguia da Baleia, tendo em conta os pareceres emitidos pelos 

Serviços Municipalizados de Aguas e Saneamento (SMAS) e Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), datados de 2016/05/15 e 2017/08/10, respetivamente.» (Doc.293) ----------------------------  

 

11) Atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de encargos 

urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 396/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da proposta de atualização anual dos coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo 

de encargos urbanísticos constantes do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 

Urbanísticas, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), em 27 de 

fevereiro de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

12) Licenciamento para distribuição de panfletos publicitários e colocação de publicidade fixa, 

requerido por Paulo Jorge Jerónimo Antunes – Sofás Low Cost – Pelouro da Administração 

Geral: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 397/2018: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 20 

de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa 

ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pelo Senhor Paulo Jorge Jerónimo Antunes – “Sofás Low Cost”, por 

requerimento recebido nestes Serviços, em 12.03.2018, para, nos locais de estacionamento da 

cidade, proceder à distribuição, em mão, de panfletos alusivos à sua empresa, bem como a 

colocação em alguns postes de rua de cerca de 50 panfletos de aproximadamente 50x70 cm, e 

considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, de 20 

de março de 2018, proponho que, ao abrigo da competência prevista no Art.º. 22.º do Regulamento 

de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público (RPOEP), e nos termos dos Art.ºs 11.º e 82.º do 

referido RPOE, se autorize a solicitada Campanha de Rua (distribuição de panfletos, e com 

fundamento no Art.º 37.º do mesmo diploma legal, se indefira a colocação da solicitada 

publicidade.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado autorizar, exclusivamente, a distribuição, em mão, de panfletos publicitários. (Doc.294 

NIPG 3870/18) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

13) Marcação de linha em ziguezague, no Largo Bispo de Mariana, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 398/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, 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 e de 

acordo com o artigo 62º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação 

da Divisão de Obras Municipais, de 14 de março de 2018, propõe-se apreciação e homologação 

da sinalização horizontal – marcação de linha ziguezague, no Largo Bispo Mariana n.º10, em 

Peniche, e respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.295 NIPG 

4435/18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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14) Marcação de linha em ziguezague, na Rua João Matos Bilhau, em Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 399/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, 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 e de 

acordo com o artigo 62º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação 

da Divisão de Obras Municipais, de 14 de março de 2018, propõe-se apreciação e homologação 

da sinalização horizontal – marcação de linha ziguezague, na Rua João Matos Bilhau n.os 23 e 

25, em Peniche, e respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.296 

NIPG 4434/18) --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

15) Sinalização vertical na Rua Ilha da Madeira, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------  
Deliberação n.º 400/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, 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 e de 

acordo com o artigo 24.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação 

da Divisão de Obras Municipais, de 6 de novembro de 2017, propõe-se apreciação e homologação 

da sinalização vertical na Rua Ilha da Madeira, em Peniche e, respetiva autorização das obras a 

realizar pelos serviços municipais.» (Doc.297 NIPG 5132/17) ------------------------------------------   

 

16) Auto de receção definitiva da obra de Remodelação do Centro Coordenador de Transportes 

de Peniche (Proc. 481.A1/DOM/09) – Pelouro das Obras Municipais: ------------------------------  
Deliberação n.º 401/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Para efeitos de receção definitiva da obra de Remodelação do Centro Coordenador de 

Transportes de Peniche e, nos termos do no n.º 1 do artigo 398º e no n.º 1 do artigo 394º do 

decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código dos Contratos Públicos, proponho 

que a Câmara homologue o auto de vistoria em anexo e autorize a libertação das cauções 

existentes para garantia da boa execução da empreitada.» (Doc.298 NIPG 4433/18) --------------  

 

17) Alteração do sentido de trânsito e sinalização rodoviária na Avenida Monsenhor Manuel 

Bastos Rodrigues de Sousa e arruamentos de acesso à Praia da Gamboa, em Peniche – Pelouro 

do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 402/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de março de 2018, 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 e de 

acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de Obras 

Municipais, de 21 de março de 2018, proponho que a Câmara Municipal aprecie e homologue a 

alteração do sentido de trânsito e sinalização rodoviária correspondente na Av. Monsenhor de 

Bastos Rodrigues de Sousa e arruamentos de acesso à Praia da Gamboa - Peniche e, respetiva 

autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» (Doc.299 NIPG 4510/18) -----------   
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A senhora Vereadora Cristina Leitão disse considerar que estes espaços são cheios de sinalética 

que, do ponto de vista estético é desagradável. Disse compreender que, para que as regras de 

trânsito sejam cumpridas, a sinalética tem de existir, todavia, poderia ser minimizado o seu uso, 

até do ponto de vista da despesa para o Município. Disse nunca ver esta solução como a melhor 

solução e que o Município precisa, urgentemente, de procurar uma sinalética alternativa para 

resolver estas situações, em espaços menos urbanos e mais naturais. -----------------------------------       

 

18) Auto de receção provisória total das infraestruturas urbanísticas do processo de loteamento 

n.º L06/04, em nome de Civiserra – Construções, L.da – Pelouro das Obras Municipais: ---------  
Deliberação n.º 403/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 20 de março de 2018, 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 

Edificação) e considerando a informação da Divisão de Obras Municipais, de 12 de março de 

2018, proponho que a Câmara Municipal homologue o Auto de Vistoria em anexo para efeitos de 

Receção Provisória Total das Obras de Infraestruturas Urbanísticas do Processo de Loteamento 

L06/04, em nome de CIVISERRA – Construções, Lda., considerando para efeitos de receção a 

data de 11.04.2013, ao invés da referida na deliberação camarária n.º 1192/2014.» (Doc.300 

NIPG 4508/18) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

19) Normas de participação na iniciativa denominada enLACEs – Pelouro da Cultura: --------  
Deliberação n.º 404/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente Câmara, 

datada de 22 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a realização da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, proponho que a 

Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove as Normas de Participação da iniciativa 

“enLACEs”, que tem como objetivo incentivar e prestigiar a criação de trabalhos desenvolvidos 

pela Comunidade de Peniche em torno da aplicação e/ou integração da Renda de Bilros em 

criações artísticas na área da moda.» (Doc.301 NIPG 4514/18) ---------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

20) Aquisição de ajuda técnica para menor com doença Gama-sarcoglinacopia – Pelouro da 

Solidariedade Social: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 405/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 21 de março de 2018, 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 superior Alda Marques, proponho que a câmara 

municipal de Peniche, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do 

anexo 1 da lei 75/2013, de 12 setembro, adquira uma ajuda técnica: cadeira sanitária, para a 

menor Cristina Ramirez Soarez de 13 anos de idade, com diagnóstico de doença gama-

sarcoglinacopia (mutação de gene), por forma a contribuir para a melhoria da sua condição de 

saúde.» (Doc.302 NIPG 4519/18) ----------------------------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 
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21) Declaração de interesse para abertura do polo de Peniche da Escola Profissional Alda 

Brandão de Vasconcelos – Pelouro da Administração Geral:------------------------------------------  
Deliberação n.º 406/2018: Deliberado, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador 

Rogério Cação, e seis votos a favor dos restantes membros da Câmara, aprovar a proposta do 

senhor Presidente da Câmara, datada de 22 de março de 2017, que a seguir se transcreve e de que 

se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------  

«Considerando que o Município de Peniche tem interesse na abertura do polo de Peniche da 

Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos dada a sua extrema importância para o 

desenvolvimento socioeconómico da região, pois comutará as necessidades formativas sentidas 

pelas entidades empregadoras, nomeadamente na área do turismo e hotelaria, que se encontra 

em franco desenvolvimento. 

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

33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, manifeste o interesse do Município de 

Peniche na abertura do polo de Peniche da Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos.» 

(Doc.303 NIPG 4516/18) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

22) Programa Peniche - Um Mar de Liberdade – Pelouro da Administração Geral: -------------  
Deliberação n.º 407/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente, datada de 

21 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a pertinência da dinamização de atividades de cariz cultural, lúdico e recreativo 

no âmbito do mês da Liberdade, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência 

prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprove o programa proposto.» (Doc.304 NIPG 4516/18) ------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

23) Alteração à lista de equipamentos afetos ao contrato de execução de competências 

delegadas celebrado com a Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias: ---------  
Deliberação n.º 408/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação 17/2018 da DDAF, proponho que a Câmara Municipal, nos termos 

da alínea d) do artigo 7.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas autorize a 

alteração à lista de equipamentos afetos ao exercício das competências delegadas e aprove a 

seguinte lista de equipamentos, Anexo III – versão 02 a que se refe o artigo 7.º do Contrato de 

Execução de Competências Delegadas: 

Anexo III.02 

Nome Código 

Dumper VN – ASTEL 3000 55-RR-55 P/EQ001 

Carrinha caixa aberta marca NISSAN CABSTAR – Matrícula 50-BU-33  P/EQ002 

Retroescavadora NEW HOLLAND B 110 38-RG-08 P/EQ003 

Carrinha caixa aberta marca FORD TRANSIT – Matrícula 25-AV-70 P/EQ004 

Dumper AUSA modelo 108 DH – nº série 27216639 P/EQ005 

HUNDAY FURGON – Matrícula 71-30-PL – Registo 04/11/2013 P/EQ006 

Carrinha de caixa aberta marca OPEL, modelo MOVANO – Matrícula 

28-81-VL 
P/EQ007 
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Empilhador FAHEL  (movido a gás) P/EQ008 

Dumper de marca AUSA, tipo 150.D P/EQ009 

Carrinha de caixa aberta, com basculante, de marca “Mitsubishi” – 

matricula 29-47-XP 
P/EQ010 

Maquina marca JCB 55-RR-57 P/EQ011 

Opel - Matrícula 11-36-SR P/EQ012 

(Doc.305 NIPG 3935/18) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

24) Licenciamento de espetáculo de teatro de revista, requerido pela Associação Educação 

Física Cultural Recreativa Penichense, com isenção de taxas - Pelouro da Administração Geral: 
Deliberação n.º 409/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de março de 2018, 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, datado de 21 de março de 2018, considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, de 22 de março de 2018, e a falta de tempo útil para 

apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 

22 de março de 2018, que autorizou a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos 

dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para realização de 

espetáculo de Teatro de Revista, no pavilhão da referida Associação, sito na Avenida das Escolas, 

em Peniche no dia 24 de março de 2018. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação Educação Física Cultural Recreativa 

Penichense, do pagamento de taxas pelo licenciamento do referido espetáculo.» (Doc.306 NIPG 

4449/18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

25) Licenciamento de espetáculo freestyle com motos e bicicletas, requerido por Maximiliano 

Noronha Luftman, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: ---------------------  
Deliberação n.º 410/2018: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 20 

de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa 

ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pelo senhor Maximiliano Noronha Luftman, por requerimento, 

registado nestes serviços no dia 20 de março de 2018, considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 21 de março de 2018, e a falta de 

tempo útil para apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu 

despacho, datado de 21 de março de 2018, que autorizou a emissão de uma licença de recinto 

improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 

setembro, para realização de espetáculos de Freestyle com motos e bicicletas, na Rua Nossa 

Senhora da Guia, em Ferrel, nos dias 24 e 25 de março 2018. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de 

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

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o senhor Maximiliano Noronha Luftman, do 

pagamento de taxas pelo licenciamento dos referidos espetáculos.» -----------------------------------  

Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 21 de março de 2018, 

que autorizou a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 

15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para realização de espetáculos de Freestyle 
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com motos e bicicletas, na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, nos dias 24 e 25 de março 2018, 

e não aprovar a isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento dos referidos espetáculos, por 

não reunir os requisitos previstos no artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do 

Município. (Doc.307 NIPG 4333/18) ------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

26) Apoio ao Clube de Ténis de Peniche, para substituição de uma vedação, no âmbito do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Pelouro do Associativismo: -------------  
Deliberação n.º 411/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 23 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que: 

1. O Clube de Ténis de Peniche manifestou a intenção de candidatar-se ao Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, 

I.P., para a substituição da vedação. 

2. Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que o 

Clube de Ténis de Peniche disponibiliza à comunidade, sendo mais do que reconhecida a 

importância que o Clube desempenha na dinamização da atividade física e na promoção da 

qualidade de vida e saúde dos cidadãos.  

3. A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros. 

Considerando, ainda, que o Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do 

Concelho, proponho que a Câmara apoie o Clube de Ténis de Peniche no máximo de 25% do 

valor total das despesas elegíveis, caso a candidatura seja apoiada ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas.» (Doc.308 NIPG 4526/18) ----------------------------------  

 

27) Apoio ao Centro de Canoagem do Oeste, para construção de instalação sanitária, no âmbito 

do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – Pelouro do Associativismo: ----------  
Deliberação n.º 412/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 23 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que: 

1. O Centro de Canoagem do Oeste manifestou a intenção de candidatar-se ao Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, 

I.P., para a construção de instalação sanitária. 

2. Estas obras são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços e das atividades que o 

Centro de Canoagem do Oeste disponibiliza à comunidade, sendo mais do que reconhecida a 

importância que o Centro desempenha na dinamização da atividade física e na promoção da 

qualidade de vida e saúde dos cidadãos.  

3. A comparticipação financeira ao abrigo do PRID poderá ser no total de 50% das despesas 

elegíveis, no valor máximo de 50.000,00 euros. 

Considerando, ainda, que o Município tem todo o interesse na melhoria do parque desportivo do 

Concelho, proponho que a Câmara apoie o Centro de Canoagem do Oeste no máximo de 25% do 

valor total das despesas elegíveis, caso a candidatura seja apoiada ao abrigo do Programa de 

Reabilitação de Instalações Desportivas.» (Doc.309 NIPG 4528/18) ----------------------------------   

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 
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28) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2018 – Pelouro 

das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 413/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 22 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Considerando a informação prestada pela Chefe da DAF, de 22 de março de 2018, em anexo. 

Proponho que a Câmara Municipal: 

1. Não atender à pronúncia apresentada pelos candidatos: Luís Manuel Maranhão Codinha; Vítor 

Manuel Cordeiro Ximenes; Nuno Alexandre Nunes Dias Rocha e Válter Jaime de Castro Manam, 

mantendo o fundamento da exclusão das suas candidaturas aprovadas pela Câmara Municipal 

em sua reunião de dia 25 de setembro de 2017, deliberação n.º 1383/2017, melhor sustentada no 

relatório que acompanhou a lista preliminar; 

2. Atender à pronúncia apresentada João Manuel Peres dos Santos; 

3. Aprovar a lista final de atribuição para o ano de 2018, bem como o relatório que a acompanha, 

em anexo; 

4. Não proceda a nova audiência prévia, atendendo aos artigos 5.º, 59.º, 60.º e alínea f) do n.º 1 

do artigo 124.º todos do CPA; 

5. Aprove as minutas dos contratos a celebrar, em anexo.» (Doc.310 NIPG 10823/17)-------------  

 

DIVERSOS: 

 

29) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular 

António Manuel Cruz Martins - Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 414/2018: A proposta de responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito 

de um processo de que é titular António Manuel Cruz Martins, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 

17641/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

30) Fundo de Apoio Municipal – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 415/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 22 de março de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando o Ofício Circular n.º 3/FAM/2018 do Fundo de Apoio Municipal (FAM) e entrada 

em vigor do Orçamento do Estado para 2018, proponho que a Câmara Municipal tome 

conhecimento da redução da subscrição do Capital Social do FAM no valor de 281.625,01€, 

resultado da alteração o artigo 19.º da lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, através da qual a 

subscrição do Capital Social do FAM foi modificada. 

Tendo como resultado a alteração da subscrição do capital social do Município de 788.545,51€ 

para 506.920,50€.» (Doc.311 NIPG2175/18) --------------------------------------------------------------   

 

31) Geoparque Oeste - Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 416/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da informação do Setor da Cultura, datada de 20 de março de 201, relativa ao 

processo de criação do Geoparque do Oeste. (NIPG 4362/18) -------------------------------------------   

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 417/2018: 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. ----------------------------  
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ENCERRAMENTO: 

 

Sendo treze horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do 

número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, que eu, Ana Nunes, Técnica Superior, em substituição da 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 

4 de junho 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 Técnica Superior,  

em substituição da Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 


