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ATA N.º 21/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio 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, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves e Jorge Serafim Silva 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 intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, 

apresentada em nome de Balealcoop – Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos 

Livres, CRL. – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;--------- ------------------------------------------  

 ------------------- 2) Pedido de licenciamento de obras de urbanização, para o prédio sito na 

Avenida da Praia, no Baleal, apresentado em nome de Balealcoop – Cooperativa de Serviços de 

Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------  

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

empreendimento agroturístico, a implantar no prédio rústico, denominado “Finchas”, em Ferrel, 

apresentado em nome de Sérgio Manuel Santos Oliveira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;  

 ------------------- 4) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar e muros de 

vedação, na Rua Luís Correia Peixoto, Lote 39, em Peniche, apresentado em nome de João Paulo 

Coelho Romão - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;--------- ----------------------------------------  

 ------------------- 5) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, 

apresentada pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;  

 ------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de moradia e garagem, sitas na Rua 

das Quintinhas, n.º 20, em Ferrel, apresentado em nome de Virgínia Maria Santos Severino – 

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

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em edifício de 

habitação e anexos (c/ampliação), sito na Avenida das Escolas, n.º 7, em Peniche, apresentado 

em nome de Avelino José Ferreira de Sousa - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------  

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

licença n.º 128/13, para o prédio sito na Casal Pardal, em Ferrel, apresentado em nome de Luísa 

Maria Franqueira Santos Serafim – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------  

 ------------------- 9) Pedido de licenciamento para reconstrução, alteração e ampliação de 

habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 11, em Ferrel, apresentado em 

nome de António José Leopoldo Santo da Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;----------  

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

armazém agrícola e garagem, para o prédio rústico, sito na Rua da Fonte Nova, nos Casais 

Brancos, apresentado em nome de Luís Fernando Henriques Vitorino - Pelouro do Planeamento 

e Urbanismo; ---  

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

armazém agrícola, para o prédio rústico, sito na Rua do Casalinho - Quinta da Neta, em Ferrel, 
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apresentado em nome de Luís Carlos Rodrigues Teodoro - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo; -----  

 ------------------- 12) Pedido de viabilidade para reabilitação de edifício com alteração para um 

estabelecimento de hospedagem, para o prédio sito na Rua Vasco da Gama, em Peniche, 

apresentado em nome de Maria da Costa Campos Andrade Mota - Pelouro do Planeamento e 

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

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

licença n.º 3/17, para o prédio sito no Largo de Macau, em Peniche, apresentado em nome de 

Pedro José Rafael Quaresma - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;-------- -------------------------  

 ------------------- 14) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia existente e 

construção de armazém, para o prédio sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 20, em Ferrel, 

apresentado em nome de Nuno Miguel Correia Tomé - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---  

 ------------------- 15) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, 

apresentada em nome de Joaquim Santos Afonso – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------  

 ------------------- 16) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de 

moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua António Maria de Oliveira, n.º 22 e Rua Afonso 

de Albuquerque, n.º 69 e 69A, em Peniche, apresentado em nome de Zélia Maria Correia de 

Sintra Cativo Pereira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------  

 ------------------- 17) Pedido de viabilidade para construção de estabelecimento de hospedagem, 

para o prédio sito no Bairro dos Sousas, Casal da Estalagem, no Casal da Vala, apresentado em 

nome de Maurício Antunes Ribeiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------  

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

para o prédio sito no Baleal Sol Village I, Rua Fernando Pessoa, lote 28, no Baleal, apresentado 

em nome de Álvaro José Afonso Oliveira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -----------------  

 ------------------- 19) Pedido de licenciamento para legalização de anexos, para o prédio sito na 

Rua da Paz, n.º 19, em Ferrel, apresentado pela empresa Casimiro & Aníbal, L.da - Pelouro do 

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

 ------------------- 20) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, 

apresentada em nome de José Luís Garrete Branco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------  

 ------------------- 21) Proposta de alteração ao plano de alinhamentos, para a Rua do Brejo, nos 

Casais de Mestre Mendo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------  

 ------------------- 22) Empreitada de Retificações à Construção do Centro Escolar de Atouguia da 

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

 ------------------- 23) Alteração de projetos (de arquitetura e outros), de reabilitação do edifício da 

antiga central elétrica para centro cultural e biblioteca de Peniche - Pelouro do Planeamento e 

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

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

de urbanização nº 1/10 lote nº 5, apresentado em nome de Ilídio Pedro Silva Alves - Pelouro do 

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

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

 ------------------- 25) Ocupação de espaço público, no Campo da República, em Peniche, 

requerida pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche – Pelouro 

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

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

 ------------------- 26) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - 

Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e 

Inserção+, Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego 

Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao mês de abril de 2018 - Pelouro dos Recursos 

Humanos; -------  
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 ------------------- 27) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de abril de 

2018 – Pelouro dos Recursos Humanos; --------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 

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

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

 ------------------- 29) Coorganização entre o Município de Peniche e a Academia de Música Stella 

Maris de Peniche do evento “Há canto na Academia-Recordar os Festivais RTP da Canção” – 

Pelouro da Cultura;-  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Coorganização do Peniche Paddle Series, inserido no Peniche Náutico 2018 

– Pelouro do Desporto; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 31) Aquisição do serviço de auditoria externa das contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento para o exercício de 2018/2021; 

 ------------------- 32) Aquisição do serviço de auditoria externa das contas do Município para o 

exercício de 2018/2019 – Pelouro das Finanças; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 33) Empreitada de Remodelação da ETAR de Peniche – Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento; -------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 34) Licenciamento de festa religiosa com procissão e de arraial ao ar livre, na 

localidade de São Bernardino, requerido pela União Desportiva Cultural de São Bernardino, com 

isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral;-------------------- ----------------------------------  

 ------------------- 35) Licenciamento de arruada pelas ruas de Peniche, no âmbito do lançamento 

da Campanha Pirilampo Mágico – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados, CRL – Pelouro da Administração Geral; ----------------------------------------  

 ------------------- 36) Licenciamento de acampamento ocasional – Sporting Clube da Estrada – 

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

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

 ------------------- 37) Adenda ao pedido de apoio logístico submetido pela Cercipeniche, 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, no âmbito de uma 

candidatura submetida na 1.ª fase de apoio à atividade regular, para organização da Campanha 

Pirilampo Mágico 2018 – Pelouro do Associativismo;---- ------------------------------------------------  

 ------------------- 38) Atribuição de apoio logístico ao BRLC-Berlenga Clube de Ciclismo no 

âmbito de uma candidatura submetida na 1.ª fase de apoio à atividade regular, para a participação 

em Maratonas BTT – Pelouro do Associativismo;----- ----------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Construção de nicho na Ilha da Berlenga e atribuição de apoio financeiro 

para aquisição de réplica da imagem de São João Batista – Pelouro da Cultura;------------- ---------  

 ------------------- 40) Atribuição de apoio logístico para a realização do Encontro de Música 

Improvisada de Atouguia da Baleia - MIA 2018 – Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia – Pelouro do Associativismo;-------- ----------------------  

 ------------------- 41) Atribuição de apoio logístico à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Sebastião de Peniche, para a realização do Festival das Sopas - Pelouro da Cultura; -----------  

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

 ------------------- 42) Publicidade / competências – Pelouro da Administração Geral; ----------------  

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

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

na sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. A senhora Vice-

Presidente da Câmara apenas participou na reunião a partir das dez horas e cinquenta minutas, 
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tendo chegado quando decorria o período antes da ordem do dia.  --------------------------------------  

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

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

Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, no período 

entre as nove horas e trinta minutos e as treze horas e cinco minutos, 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, Ana 

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

Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto um a vinte e quatro da ordem do dia, 

Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

durante a apreciação e votação dos pontos um, dois e vinte e dois da ordem do dia e Rodolfo 

Verissimo, Técnico Superior do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, 

durante a apreciação e votação do ponto vinte e três da ordem do dia. ---------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

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

Dias Cação e a senhora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, cidadã 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 Jorge Serafim Silva 

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 do referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na 

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

As atas n.ºs 9 e 10, das reuniões camarárias realizadas nos dias 26 de fevereiro e 5 de março de 

2018, foram disponibilizadas em formato digital, não tendo sido aprovadas por terem sido 

solicitadas retificações aos respetivos textos. ---------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, 

apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas 

dadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Aníbal Jorge deu conta que o senhor Eduardo José Dias Oliveira construiu uma moradia 

bifamiliar, respeitando todo o projeto, ao contrário do seu irmão, que não cumpriu o projeto e a 

obra foi embargada. Disse que o senhor Eduardo estava a tentar destacar a sua moradia, mas 

como o projeto apresentado contempla uma moradia bifamiliar, tem sido recusado por ter havido 

desrespeito. Perguntou se seria possível, legalmente, contornar e ser aceite o pedido de destaque. 

O senhor Presidente da Câmara disse que tinha estado a analisar o processo com os técnicos, e 

possivelmente teria que ser solicitado um parecer jurídico, para ser avaliado pela Câmara 

Municipal. O senhor Aníbal Jorge ainda referiu que existia um processo, apresentado em nome 

de Casimiro & Aníbal - Sociedade de Construções, relativamente a um prédio que adquiriu em 

Ferrel. Disse que tinha solicitado à Câmara Municipal uma certidão em como o prédio preenchia 
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os requisitos para a propriedade horizontal. Solicitou que fosse dada resposta. O senhor 

Presidente da Câmara disse que teria que ser avaliado. -------------------------------------------------  

-Eugénio Nunes disse que os assuntos que o trazia, eram mais uma vez, os problemas existentes 

na Bufarda. Referiu o problema dos esgotos a céu aberto, continuando a aguardar que lhe sejam 

dadas respostas. Disse que se mantinha a situação do Alto Veríssimo, dando conta que o senhor 

Presidente da Câmara tinha referido que iria fazer um esforço para contactar com o senhor Abílio 

Lúcio, no sentido de saber qual seria a sua posição em relação ao cruzamento do Alto Veríssimo 

e perguntou se já o tinha feito. Referiu que sentia que a Bufarda estava abandonada. Em relação 

à Rua Principal, disse que não se verificavam alterações. O senhor Presidente da Câmara disse 

que eram sempre bem-vindos, realçando as preocupações apresentadas e referindo que as 

questões os preocupavam. Em relação à Rua Principal, disse que estava contemplado em 

orçamento para o ano 2018, denotando uma vontade e uma preocupação, por parte da Câmara 

Municipal, para resolver os problemas de ordenamento daquela rua, não havendo, no momento, 

capacidade para resolver tudo. Relativamente ao terreno, disse que ainda não houve 

oportunidade nem necessidade para ir conversar com o senhor Abílio, mas logo que haja 

disponibilidade entrará em contacto com ele. Referiu que existiam tantas prioridades, que iam 

fazendo, naturalmente, aquelas que eram de caris imediato. Em relação à questão dos esgotos, 

disse que tinha conhecimento que existia, na Bufarda, três situações a necessitar de intervenção. 

Referiu que não era apenas a Bufarda que tinha grandes necessidades, mas também, a Ribafria, 

os Bolhos, o Casal Faísca, Reinaldes e os Casais Brancos. Disse, ainda, que a Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia estava a fazer um esforço para colmatar algumas dificuldades, estando a 

Câmara Municipal a tentar corresponder, fornecendo os materiais e apoio técnico. O senhor 

Eugénio Nunes disse que era tudo muito abstrato, e solicitou que fosse dada uma previsão. 

Disse, ainda, que a Câmara Municipal teria que resolver o grave problemas de saúde pública que 

existia na Bufarda. Solicitou que a Câmara Municipal desse prioridade aos problemas da 

Bufarda, referindo que aquela localidade não era uma aldeia qualquer no concelho. Deu conta 

que o círculo, Bufarda, Alto Veríssimo e Alto Foz, tinha mais de 30 empresas a produzir para o 

crescimento do concelho, merecendo muito mais atenção do a que lhe tem sido dada. O senhor 

Presidente da Câmara disse que os serviços tinham a noção das exigências existentes, 

nomeadamente em termo de esgotos, e que era sua pretensão ir verificar a situação com o senhor 

Eng.º Raminhos, para avaliarem o que fazer no imediato, se podem fazer, e o que, em termos de 

projeto, teriam que preparar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

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: 

-Em relação à semana da Marinha, disse que tinha sido uma honra para Peniche receber aquela 

instituição, e agradeceu a todas as pessoas, do Município, que estiveram envolvidas, em 

particular à senhora Vice-Presidente, que coordenou toda a operação. Registou com agrado o 

envolvimento das diversas entidades envolvidas. ----------------------------------------------------------  

-Fez um registo aos dois concertos oferecidos pela Marinha. --------------------------------------------  

-Informou que, no seguimento da última reunião com a equipa do PDM, a próxima reunião sobre 

o tema seria, no dia 11 de junho, pelas 10 horas. -----------------------------------------------------------  

-Deu conta que, na reunião de Câmara de 4 de junho, estarão presentes elementos do Conselho 

de Administração da Docapesca, pelas 12 horas. ----------------------------------------------------------  
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-Referiu que, na próxima reunião, haveria uma apresentação da proposta do Geoparque e dos 

seus envolvimentos, e também, iria ser presente uma proposta interna, elaborado por diversos 

técnicos municipais, sobre a Museu Municipal. ------------------------------------------------------------  

-Disse que teve uma reunião com a senhora Diretora da Direção Geral do Património Cultural e 

com alguns técnicos, em Lisboa, sobre a candidatura de reabilitação das muralhas, e uma vez que 

são propriedade das finanças, iriam solicitar que a mesma autorizasse aquela candidatura. ---------  

-Deu conta que terminou o primeiro ciclo de reuniões com os trabalhadores dos vários setores da 

Câmara Municipal, Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Divisão Administrativa e 

Financeira, Ambiente e Divisão de Obras Municipais e Divisão de Energia e Ambiente, que teve 

a ver com a necessidade que tinha em explicar e dar conhecimento daquilo que entendia que 

deveria ser a orientação da Câmara, mas primeiro, respeitá-los e dar-lhes o direito de saber o que 

se iria passando e o que se pretendia desenvolver futuramente, procurando, também, desta forma 

motivá-los. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Deu os parabéns, em seu nome pessoal e como Presidente da Câmara, à Universidade Sénior, ao 

Coral Stella Maris e à Tuna Académica da Escola Superior de Tecnologia do Mar pelo 

espetáculo promovido, fazendo um reconhecimento ao trabalho da Universidade Sénior, que ao 

longo de 10 anos, tem desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mark Ministro: 

-Associou-se às felicitações referidas pelo senhor Presidente da Câmara. -----------------------------  

-Felicitou a secção de Badminton, do Clube Stella Maris, pela conquista do campeonato nacional 

de equipas em sub-15 femininos e sub-17 masculinos. ----------------------------------------------------  

-A pedido da senhora Vice-Presidente, agradeceu a recreação feita dos Círios de Nossa Senhora 

da Conceição, realizada pelo Rancho Folclórico de Geraldes, pelo Rancho das Lavadeiras dos 

Bolhos, pelas Gentes de Almeirim e pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Ourém. -------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

-Associou-se aos votos de felicitação que foram endereçados, fazendo um especial 

agradecimento à Marinha Portuguesa por ter escolhido Peniche, esperando que não voltem a 

demorar 30 anos para que aquele dia volte a fazer-se neste concelho, ou seja, que possam existir 

condições, sermos um território de tal forma atrativo e com condições, que a Marinha deseje vir 

a Peniche.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

-Sublinhou um profundo agradecimento à Marinha, por tudo aquilo que fez por Peniche e acima 

de tudo, aquilo que tem feito ao longo da sua história, pela nação Portuguesa, referindo que a 

última vez, foi a 8 de junho de 1988, e passados 30 anos, Peniche assistiu às comemorações do 

dia da Marinha, deixando-os a todos muito honrados, e reiterou o que já tinha sido dito, quer 

pelo senhor Presidente da Câmara quer pela senhora Vereadora Cristina Leitão. ---------------------  

-Associou-se à intervenção do senhor Vereador Mark Ministro. ----------------------------------------  

-Relativamente à concessão da Nau dos Corvos, perguntou se já existia alguma informação 

jurídica sobre aquela matéria. Disse que não percebia muito bem, porque se recorria a uma 

avaliação externa, dando conta que já o era no anterior mandato, havendo no Município duas 

juristas. Referiu que era um acérrimo crítico em relação aquela contratação de serviços, 

continuando a sê-lo até constatando a morosidade na resposta que aquela avença tinha para com 

eles, admitindo que as questões eram colocadas em tempo oportuno, não era razoável o tempo qe 

demoravam a responder a determinadas questões, designadamente aquela. O senhor Presidente 

da Câmara disse que partilhava de algumas questões levantadas, referindo que no dia seguinte 

iriam ter mais uma reunião com a senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes, devendo-se rapidamente 
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tomar uma decisão, mas sem ter a certeza de como estava sustentado o processo, não o poderiam 

fazer. Solicitou mais alguma paciência, esperando que em breve possam tomar decisões. ----------  

-Deu nota do problema da limpeza urbana no Centro de Peniche, que continua a ser um foco 

problemático, não apenas a questão de saúde pública, mas também uma questão estética e de 

estatuto, que era colocado em causa. Referiu que não estava em causa a capacidade reativa dos 

serviços da Câmara Municipal, mas que se deveria apostar em campanhas de sensibilização, 

agressivas, relativamente àquela matéria, e se necessário, na aplicação de coimas. O senhor 

Presidente da Câmara disse que estava completamente de acordo, achando que se deveria fazer 

muito mais, referindo que os responsáveis dos serviços e os serviços estavam a fazer um esforço 

naquele sentido. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Perguntou o que estava a ser preparado para o próximo ano letivo, nomeadamente no que dizia 

respeito ao pré-escolar, na componente de apoio à família fora do período letivo. O senhor 

vereador Mark Ministro disse que estava a terminar de analisar o assunto, para que, 

brevemente, seja apresentada uma proposta à Câmara Municipal. --------------------------------------  

-Relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular, perguntou se o modelo de gestão e 

de contratação de docentes se iria manter igual ao modelo que vigorava até ao momento, ou se 

iria alterar. O senhor vereador Mark Ministro disse que estavam a avaliar se iriam manter o 

modelo atual, uma vez que, no decorrer do ano letivo houve, em algumas situações, falta de 

professores, porque os horários eram reduzidos, estando a ser estudado se seria possível 

aproveitar alguns dos professores para serem integrados no prolongamento, mas a breve prazo, 

seria apresentada uma proposta à Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 

Senhor vereador Jorge Abrantes: 

-Reiterou as felicitações que o senhor Presidente da Câmara e o senhor vereador Mark Ministro 

fizeram. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Informou que, naquele dia, iria recomeçar a apanha da sardinha de 2018, referindo que os 

problemas tinham sido grandes. Referiu que, em 2017, Peniche foi o porto com maior volume de 

sardinha capturada, que concentrou, em determinados momentos do verão, quase 50% da frota 

nacional da pesca de cerco, nos meses de junho, julho e agosto, e a espectativa para este ano era 

que a situação se iria repetir. Disse que as informações eram que a disponibilidade e a 

abundância de sardinha, na nossa costa, mantinham uma forte concentração de excelente 

qualidade, o que pronunciaria uma repetição do que tinha acontecido no ano passado, o que 

naturalmente, era muito importante para Peniche. Aproveitou aquela informação para saudar 

todos os pescadores que, sejam de Peniche ou Nacionais, ao longo dos anos, e particularmente 

no último ano, mantiveram medidas extremamente restritivas que acabaram por ter uma resposta 

positiva, ou seja, que a dimensão do stock da Sardinha esteja de tal forma recuperada e 

sustentabilizada que a atividade de pesca de cerco e da pesca da sardinha possam vir a retomar 

aquilo que todos querem para o País e particularmente para o concelho de Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara associou-se às palavras do senhor Vereador, e de alguma forma à sua 

ambição e às expectativas de futuro, e também de solidariedade com os pescadores e as 

empresas, face ao que suportaram nos últimos anos. ------------------------------------------------------  

 

Senhor vereador Jorge Gonçalves: 

-Associou-se às felicitações endereçadas pelo senhor vereador Mark Ministro e às felicitações 

que o senhor Presidente da Câmara referiu relativamente às comemorações do dia da Marinha 

em Peniche. Disse que as iniciativas daquela natureza eram importantes para o concelho, 

comungando da ideia que não se deveria deixar passar 30 anos, para que se repitam, devendo a 

Câmara Municipal estar atenta para a situação. ------------------------------------------------------------   
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-Relativamente à limpeza urbana, referiu que as pessoas tinham dificuldade em contactar os 

serviços da Câmara Municipal, para que fosse programada a recolha de monstros. Em relação à 

limpeza urbana, lixo orgânico, disse que quando falaram sobre a aquisição dos recipientes para a 

zona velha da cidade, tinha sugerido que fosse feito um contacto com a empresa para fazerem 

uma experiência da sua localização, dando conta que ficou assustado quando verificou, em 

Loures, o tamanho dos contentores, referindo que não via aqueles equipamentos na zona velha 

da cidade. O senhor Presidente da Câmara disse que tinha sido dada orientação aos serviços da 

Câmara Municipal, para verificarem a possibilidade de trazerem um equipamento para 

experimentarem. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

-Disse que já tinha perguntado, há muito tempo, sobre o parque subterrâneo do Pingo Doce, se já 

tinha sido feita a receção definitiva daquele espaço. O senhor Presidente da Câmara disse que a 

questão foi avaliada pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, existem dúvidas, e no 

momento estava a ser avaliado pelo Gabinete Jurídico. ---------------------------------------------------  

-Relativamente ao terreno que estava alugado, no Fialho, para estaleiro, sabia que, desde janeiro 

de 2013, a renda, de 100 euros mensais, não estava a ser paga, perguntou se o pagamento já tinha 

sido efetuado, se houve notificação para ser pago e se houve manifestação de desinteresse da 

parte da pessoa que utilizava o espaço. O senhor Presidente da Câmara disse que era 

necessário oficiar a arrendatária e consequentemente tomarem as medidas necessárias. ------------  

-Perguntou se, na reunião que houve, na terça-feira passada, com a Divisão de Obras Municipais, 

foi assumido algum compromisso, do ponto de vista de a Câmara Municipal ir vender os seus 

atuais armazéns. O senhor Presidente da Câmara disse que não havia nenhum compromisso de 

venda de armazéns. Referiu que houve uma explicação, que tinha a ver com uma perspetiva de 

futuro, na sequência e troca de opiniões que vão havendo nas reuniões de Câmara, e de criar 

possibilidades, dizendo que a venda de património seria sempre feita por decisão da Câmara 

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

-Relativamente à relação dos processos que existem em tribunal, em que a Câmara Municipal era 

envolvida, ou como réu ou como autor, tinha solicitado que fosse feito um sumário que referisse 

o que cada um dos processos dizia respeito, voltou a solicitar a informação. O senhor Presidente 

da Câmara disse que iria solicitar aos serviços que fosse feita a informação. ------------------------    

-Relativamente ao processo do senhor Luís Tormenta, disse que achava que, para o bem ou para 

o mal, não se poderia arrastar, e perguntou se já tinha sido tomada alguma decisão, e o que é que 

ainda estava a impedir que a mesma fosse tomada. O senhor Presidente da Câmara disse que 

estava a avaliar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Relativamente ao ordenamento do trânsito na Praia da Gambôa, não tendo notado alterações, 

perguntou quais eram as perspetivas que haviam para dar sequência à deliberação da Câmara 

Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que estava decidido, inclusivamente existia a 

pretensão de proibir o estacionamento, junto à berma da Avenida Monsenhor Bastos, entre o 

farolim e o fim do último estacionamento, próximo das muralhas, mas por falta de capacidade da 

Divisão de Obras Municipais ainda não tinha sido executado. -------------------------------------------  

-Disse que tinha havido, no sábado passado, a final da Taça Cidade de Peniche em futebol 

amador e perguntou se a Câmara Municipal se fez representar naquela final, como era hábito. O 

senhor Presidente da Câmara disse que não tinha tido conhecimento. -------------------------------   

-Referiu que a última ata aprovada era a do dia 19 de fevereiro, que estavam para aprovar na 

reunião a de dia 26 de fevereiro e de 5 de março, o que significava que estavam muito atrasados 

relativamente às atas, ou seja, existem 3 meses de atraso. Chamou a atenção para o que dizia a 

Lei n.º 75/2013, artigo 57.º ou o artigo 34.º, do Código do Procedimento Administrativo. Disse 

que a próxima intervenção, relativamente àquela matéria, não a faria na Câmara Municipal mas 

sim ao Ministério Público. O senhor Presidente da Câmara disse que tinha que ser encontrada, 

rapidamente, uma solução, referindo que iria ser presente a reunião de Câmara, uma proposta 
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sobre a matéria. O senhor vereador Filipe Sales disse que, na primeira reunião de instalação do 

órgão e da distribuição de pelouros, uma das questões abordadas foi sobre a forma como as atas 

deveriam ser feitas. Referiu que uma das sugestões do PSD, era que as atas teriam apenas as 

deliberações e as reuniões passariam a ser transmitidas e alojadas no youtube, onde estariam 

gravadas todas as intervenções. -------------------------------------------------------------------------------  

 

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) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada em 

nome de Balealcoop – Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL. 

– Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 637/2018: A declaração de cedência de terreno para o domínio público 

municipal, apresentado em nome de Balealcoop - Cooperativa de Serviços de Lazer e Ocupação 

de Tempos Livres, CRL., foi retirado da ordem do dia. (DPGU 97/14) --------------------------------   

 

2) Pedido de licenciamento de obras de urbanização, para o prédio sito na Avenida da Praia, 

no Baleal, apresentado em nome de Balealcoop – Cooperativa de Serviços de Lazer e 

Ocupação de Tempos Livres, CRL. - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------  
Deliberação n.º 638/2018: O pedido de licenciamento de obras de urbanização, para o prédio 

sito na Avenida da Praia, no Baleal, apresentado em nome de Balealcoop – Cooperativa de 

Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL., foi retirado da ordem do dia. (DPGU 

INF.03/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Pedido de informação prévia sobre viabilidade para construção de empreendimento 

agroturístico, a implantar no prédio rústico, denominado “Finchas”, em Ferrel, apresentado 

em nome de Sérgio Manuel Santos Oliveira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------  
Deliberação n.º 639/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Emitir parecer final desfavorável ao pedido, apresentado em nome de Sérgio Manuel Santos 

Oliveira, em 2016/12/27, sobre viabilidade para construção de empreendimento agroturístico, a 

implantar no prédio rústico, denominado “Finchas”, localidade de Ferrel, nomeadamente, por 

ter merecido parecer desfavorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), conforme constante na informação da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 2018/05/10.» (Doc.437 DPGU 

R1978/16) 

 

4) Pedido de licenciamento para construção de moradia bifamiliar e muros de vedação, na 

Rua Luís Correia Peixoto, Lote 39, em Peniche, apresentado em nome de João Paulo Coelho 

Romão - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 640/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------  
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«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para construção de moradia bifamiliar e muros de vedação, para o prédio sito na 

Rua Luís Correia Peixoto - lote 39 - Papôa, localidade de Peniche, apresentado em nome de 

João Paulo Coelho Romão, no dia 2017/08/09, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/05/08.» (Doc.438 DPGU 137/17) -  

 

5) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada pela 

empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------  
Deliberação n.º 641/2018: A declaração de cedência de terreno para o domínio público 

municipal, apresentada pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da, foi retirado da ordem do dia. 

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

deste assunto. (DPGU 153/17) --------------------------------------------------------------------------------   

 

6) Pedido de licenciamento para legalização de moradia e garagem, sitas na Rua das 

Quintinhas, n.º 20, em Ferrel, apresentado em nome de Virgínia Maria Santos Severino – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 642/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio 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 ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para legalização de moradia e garagem, para o prédio sito na Rua das 

Quintinhas, n.º 20, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Virgínia Maria dos Santos 

Severino, no dia 2017/10/18, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 2018/05/15.» (Doc.439 DPGU 175/17) ------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em edifício de habitação e anexos 

(c/ampliação), sito na Avenida das Escolas, n.º 7, em Peniche, apresentado em nome de 

Avelino José Ferreira de Sousa - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------  
Deliberação n.º 643/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Manter a decisão já proferida em reunião de câmara de 2018/03/11, relativamente às 

condições de aprovação do projeto de arquitetura, relativo ao pedido de licenciamento para 

legalização de alterações em edifício de habitação e anexos (c/ampliação), sito na Avenida das 

Escolas, n.º 7, em Peniche, apresentado em nome de Avelino José Ferreira de Sousa, no dia 23 

de novembro 2017, conforme constante mo parecer da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento (DPGU), datado de 2018/05/15.» (Doc.440 DPGU 199/17) ---------------------------  

 

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

128/13, para o prédio sito na Casal Pardal, em Ferrel, apresentado em nome de Luísa Maria 

Franqueira Santos Serafim – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------------------  
Deliberação n.º 644/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio 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 ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 128/13, para o 
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prédio sito na Casal Pardal, localidade de Ferrel, apresentado em nome de Luísa Maria 

Franqueira Santos Serafim, no dia 2017/12/04, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/05/15.» (Doc.441 DPGU 206/17) -   

 

9) Pedido de licenciamento para reconstrução, alteração e ampliação de habitação 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome 

de António José Leopoldo Santo da Silva – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------  
Deliberação n.º 645/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio 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 ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para reconstrução, alteração e ampliação de habitação unifamiliar, para o prédio 

sito na Rua da Liberdade, n.º 11, em Ferrel, apresentado em nome de António José Leopoldo 

Santo da Silva, em 2018/01/11, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 2018/05/08.» (Doc.442 DPGU 1/18) ---------------------------------   

 

10) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de armazém agrícola e 

garagem, para o prédio rústico, sito na Rua da Fonte Nova, nos Casais Brancos, apresentado 

em nome de Luís Fernando Henriques Vitorino - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------  
Deliberação n.º 646/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

apresentado em nome de Luís Fernando Henriques Vitorino, em 2018/01/22, sobre a viabilidade 

para construção de armazém agrícola e garagem, para o prédio Rústico, sito na Rua da Fonte 

Nova, localidade de Casais Brancos, nas condições constantes na informação da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), 2018/05/15, ficando o projeto a apresentar sujeito 

ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.443 DPGU 3/18) --------  

 

11) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de armazém agrícola, 

para o prédio rústico, sito na Rua do Casalinho - Quinta da Neta, em Ferrel, apresentado em 

nome de Luís Carlos Rodrigues Teodoro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------  
Deliberação n.º 647/2018: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção 

de armazém agrícola, para o prédio rústico, sito na Rua do Casalinho - Quinta da Neta, em 

Ferrel, apresentado em nome de Luís Carlos Rodrigues Teodoro, foi retirado da ordem do dia 

para ser solicitado apoio jurídico relativamente a esta matéria. (DPGU 7/18) -------------------------  

 

12) Pedido de viabilidade para reabilitação de edifício com alteração para um estabelecimento 

de hospedagem, para o prédio sito na Rua Vasco da Gama, em Peniche, apresentado em nome 

de Maria da Costa Campos Andrade Mota - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------  
Deliberação n.º 648/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

apresentado em nome de Maria da Costa Campos Andrade Mota, em 2018/02/16, sobre a 

viabilidade para reabilitação de edifício com alteração para um estabelecimento de 
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hospedagem, para o prédio sito na Rua Vasco da Gama, localidade de Peniche, nas condições 

constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 

2018/05/10, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, 

nos termos do RJUE.» (Doc.444 DPGU 9/18) -------------------------------------------------------------  

 

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

3/17, para o prédio sito no Largo de Macau, em Peniche, apresentado em nome de Pedro José 

Rafael Quaresma - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 649/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio 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 ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª 3/17, para o prédio sito 

na Largo de Macau, localidade de Peniche, apresentado em nome de Pedro José Rafael 

Quaresma, no dia 2018/01/23, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU), datado de 2018/05/08.» A senhora vereadora Cristina Leitão não esteve 

presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.445 DPGU 12/18)  

 

14) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia existente e construção de 

armazém, para o prédio sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 20, em Ferrel, apresentado 

em nome de Nuno Miguel Correia Tomé - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------  
Deliberação n.º 650/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio 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 ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para alteração e ampliação de moradia existente e construção de armazém, para 

o prédio sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 20, localidade de Ferrel, apresentado em 

nome de Nuno Miguel Correia Tomé, no dia 2018/01/24, nas condições do parecer da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/05/15.» A senhora vereadora 

Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc.446 DPGU 13/18) -----------------------------------------------------------------------------  

 

15) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada em 

nome de Joaquim Santos Afonso – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------  
Deliberação n.º 651/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aceitar a cedência da área de 33 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Rua do Brejo, 

localidade e freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche, sob o 

n.º 1078, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 2518, para ser 

integrada no domínio público, nomeadamente para cumprimento dos alinhamentos previstos na 

operação de destaque de parcela, apresentada em nome de Joaquim Santos Afonso.» A senhora 

vereadora Cristina Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação 

deste assunto. (Doc.447 DPGU 14/18) ----------------------------------------------------------------------  

 

16) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito na Rua António Maria de Oliveira, n.º 22 e Rua Afonso de 
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Albuquerque, n.º 69 e 69A, em Peniche, apresentado em nome de Zélia Maria Correia de 

Sintra Cativo Pereira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 652/2018: O pedido de licenciamento para demolição do existente e construção 

de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua António Maria de Oliveira, n.º 22 e Rua 

Afonso de Albuquerque, n.º 69 e 69A, em Peniche, apresentado em nome de Zélia Maria Correia 

de Sintra Cativo Pereira, foi retirado da ordem do dia para ser solicitado parecer jurídico à 

senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, sobre a viabilidade da subida da cércea de um para dois 

pisos, tendo em conta o enquadramento urbanístico do imóvel. (DPGU 18/18) ----------------------  

 

17) Pedido de viabilidade para construção de estabelecimento de hospedagem, para o prédio 

sito no Bairro dos Sousas, Casal da Estalagem, no Casal da Vala, apresentado em nome de 

Maurício Antunes Ribeiro - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------------------  
Deliberação n.º 653/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

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

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

apresentado em nome de Maurício Antunes Ribeiro, em 2018/04/06, sobre a viabilidade para 

construção de estabelecimento de hospedagem, para o prédio sito no Bairro dos Sousas, Casal 

da Estalagem, localidade de Casal da Vala, nas condições constantes na informação da Divisão 

de Planeamento e Gestão Urbanística, 2018/05/11, ficando o projeto a apresentar sujeito ao 

regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» A senhora vereadora Cristina 

Leitão não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(Doc.448 DPGU 32/18) ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

18) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o 

prédio sito no Baleal Sol Village I, Rua Fernando Pessoa, lote 28, no Baleal, apresentado em 

nome de Álvaro José Afonso Oliveira - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -------------------  
Deliberação n.º 654/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio 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 ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, para o prédio sito no Baleal 

Sol Village I, Rua Fernando Pessoa, lote 28, localidade de Baleal, apresentado em nome de 

Álvaro José Afonso Oliveira, no dia 2018/02/19, nas condições do parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/05/10.» (Doc.449 DPGU 36/18) ---  

 

19) Pedido de licenciamento para legalização de anexos, para o prédio sito na Rua da Paz, n.º 

19, em Ferrel, apresentado pela empresa Casimiro & Aníbal, L.da - Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 655/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio 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 Casimiro & Aníbal, Lda., em 2018/03/13, para legalização de anexos, para o prédio 

sito Rua da Paz, n.º 19, localidade de Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos 
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constantes no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

2018/05/08.» (Doc.450 DPGU 60/18) -----------------------------------------------------------------------  

 

20) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada em 

nome de José Luís Garrete Branco - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------  
Deliberação n.º 656/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aceitar a cedência da área de 120,04 m2, a desanexar do prédio, sito em “Lapadusso” - Rua 

Cidade de Viseu, localidade e freguesia de PENICHE, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Peniche, sob o n.º 942, e inscrito na Matriz Cadastral Rústica da respetiva freguesia, 

sob parte do artigo 19 da Secção B, a favor de José Luís Garrete Branco, para ser integrada no 

domínio público municipal.» (Doc.451 DPGU 98/18) ----------------------------------------------------  

 

21) Proposta de alteração ao plano de alinhamentos, para a Rua do Brejo, nos Casais de 

Mestre Mendo - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 657/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Aprovar a proposta de alteração ao plano de alinhamentos anteriormente aprovado, em 

reunião de 1997/09/22, elaborada pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística - Estudos 

e Projetos, em 2018/03/09, para a Rua do Brejo, localidade de Casais de Mestre Mendo, tendo 

em conta o parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado 

de 2018/05/08.» (Doc.452 DPGU 13/18) --------------------------------------------------------------------  

 

22) Empreitada de Retificações à Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia – 

Pelouro do Planeamento e Urbanismo: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 658/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Propõe-se à Exma. Câmara Municipal o seguinte: 

Que, ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, em articulação com o regime estabelecido nos n.os 1, 3 e 5 do artigo 164.º do Código 

do Procedimento Administrativo, com atual redação, ratifique as decisões tomadas por mim 

relativamente ao assunto suprarreferido, conforme proposto pelo júri do procedimento na ata 

datada de 11/05/2018, e respetivos documentos anexos, todos em anexo, a qual inclui: 

a)Aprovação de: 

•Mapa de resposta à lista de erros e omissões; 

•Mapa final de quantidades de trabalhos global; 

•Nova estimativa orçamental; 

•Alteração do preço base do procedimento de €403 330,69 para €412 830,69; 

b)Prorrogação do prazo de apresentação de propostas pelo período correspondente ao tempo 

decorrido desde 07/05/2018 até à data da comunicação da decisão sobre os erros e omissões 

aos interessados; 

c)Aprovação da minuta do anúncio de retificação do preço base e prorrogação do prazo.» 

(Doc.453 DPGU 441.B1/OM) --------------------------------------------------------------------------------  

 

23) Alteração de projetos (de arquitetura e outros), de reabilitação do edifício da antiga 

central elétrica para centro cultural e biblioteca de Peniche - Pelouro do Planeamento e 
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Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 659/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado 

manter a designação prevista no projeto inicial de “Centro Cívico Intergeracional”. (DPGU 

10/2018 Aprov. e 74/16 Aprov.) ------------------------------------------------------------------------------   

 

24) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento e de obras de 

urbanização nº 1/10 lote nº 5, apresentado em nome de Ilídio Pedro Silva Alves - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 660/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 15 de maio 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 Ilídio Pedro Silva Alves, em 22 de dezembro de 2017, para alteração ao alvará de 

loteamento e de obras de urbanização nº 1/10, relativamente ao lote nº 5, para o prédio sito na 

Rua do Talefe, lote 5, em Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), pelos motivos constantes nos 

pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datados de 2018/02/08 e 

2018/03/16.» (Doc.454 DPGU L10/08) ---------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 

 

25) Ocupação de espaço público, no Campo da República, em Peniche, requerida pela 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 661/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de maio 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 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 

Peniche, nomeadamente pela Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, por 

requerimento recebido nestes Serviços em 16 de maio de 2018, e considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de maio de 2018, e 

sem prejuízo das licenças necessárias para a realização Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Boa Viagem, proponho que seja autorizado a ocupação do Campo da República, de 09 de julho 

a 19 de agosto, para organização, montagem, funcionamento e desmontagem da Festa e 

atividades afins, nos seguintes termos: 

 1 - Feira Popular, Feira Franca e Tasquinhas: de 14 de julho a 15 de agosto = 33 dias  

Horários:  

- de 14 de julho a 02 de agosto, das 08H00 às 02H00;  

- de 03 de agosto a 07 de agosto das 08H00 às 04H00;    

- de 08 a 15 de agosto das 08H00 às 02H00; 

- Concertos e afins: de 04 a 08 de agosto = 5 dias;  

Horários:  

- de 04 a 08 de agosto das 08H00 às 06H00; 

Ocupação da via pública para montagem de estruturas de apoio inicia-se a 09 de julho, devendo 

a desmontagem ocorrer até ao dia 19 de agosto.» (Doc.455 NIPG 7466/18) -------------------------   

 

RECURSOS HUMANOS:  
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26) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de 

Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, 

Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em 

Mercado Aberto, referentes ao mês de abril de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos: ---------  
Deliberação n.º 662/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato 

de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, 

Contratos de Prestação de Serviços (avenças), e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em 

Mercado Aberto, referentes ao mês de abril de 2018. -----------------------------------------------------  

 

27) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de abril de 2018 – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 663/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de abril de 

2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

28) Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2018 – Pelouro 

das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 664/2018: A Revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano 

Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para 

o ano de 2018, foi retirado da ordem do dia. (NIPG 7644/18) -------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

29) Coorganização entre o Município de Peniche e a Academia de Música Stella Maris de 

Peniche do evento “Há canto na Academia-Recordar os Festivais RTP da Canção” – Pelouro 

da Cultura: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 665/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando o papel que a cultura desempenha na promoção da qualidade de vida dos 

munícipes.  

Considerando que a Câmara de Peniche, reconhece o esforço e a importância das associações 

locais no fomento da formação musical e na organização e dinamização de eventos culturais, 

constituindo-se frequentemente como um parceiro ativo no apoio à dinamização das suas 

atividades e projetos.  

Considerando ser da competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural 

de interesse para o Município.   

Considerando o ofício da Academia, que se anexa, 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, autorize a coorganização do evento “Há canto na Academia – Recordar os 

Festivais RTP da Canção”, através da atribuição de um subsídio no valor de 300,00 euros à 

Academia de Música Stella Maris – Peniche, sendo que, as despesas referentes ao pagamento 

dos direitos de autor à Sociedade Portuguesa de Autores, deverão ser assegurados pela referida 

Academia.» (Doc.456 NIPG 7242/18) -----------------------------------------------------------------------  
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30) Coorganização do Peniche Paddle Series, inserido no Peniche Náutico 2018 – Pelouro do 

Desporto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 666/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 17 de maio 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 do Técnico Superior, Ricardo Graça, de 17 de maio de 2018, e o 

interesse na realização do Paddle Series 2018, 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, se associe à realização da atividade em coorganização com o Península de 

Peniche Surf Clube (PPSC), a decorrer de 28 de maio a 03 de junho de 2018, com o apoio 

logístico previsto na referida informação e a atribuição de um subsídio ao PPSC, no valor de 

18.000 euros, como contrapartida do Município, para fazer face a algumas das despesas do 

evento.» (Doc.457 NIPG 7623/18) ---------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

31) Aquisição do serviço de auditoria externa das contas dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento para o exercício de 2018/2021: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 667/2018: Considerando o estipulado no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro e o despacho do senhor Presidente do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, em 17 de maio de 2018 para a adjudicação do serviço 

de auditoria externa das contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, deliberado 

propor à Assembleia Municipal que nomeie a empresa A. Zózimo & M. Lourenço, SROC, L.da 

como auditor externo, responsável pela certificação legal das contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.458 NIPG 7554/18) ----  

 

32) Aquisição do serviço de auditoria externa das contas do Município para o exercício de 

2018/2019 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 668/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 18 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Com a publicação da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e conforme previsto no n.º 3 do artigo 

76.º, as contas do Município de Peniche passaram a estar sujeitas à certificação legal de contas 

e ao respetivo parecer sobre as mesmas, a apresentar por revisor oficial de contas ou sociedade 

de revisores oficiais de contas. 

O n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina que o auditor externo 

responsável pela certificação legal de contas, é nomeado pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores 

oficiais de contas. 

A proposta apresentada, em 17.05.2018, que se junta em anexo cumpre todos os requisitos 

exigidos pelo convite e caderno de encargos.  

Face ao exposto, e para efeitos do n.º 3 do artigo 76.º da referida Lei, proponho que a Câmara 

Municipal concorde com a proposta apresentada, e a remeta à Assembleia Municipal.» 

(Doc.459 NIPG 7498/18) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

33) Empreitada de Remodelação da ETAR de Peniche – Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 669/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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apresentada verbalmente, para deferimento do pedido apresentado pelos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, pelo seu ofício n.º 236, datado de 15 de maio de 2018, 

para delegação de competências para a autorização da despesa com a empreitada de remodelação 

da ETAR de Peniche, até ao montante de 6 500 000,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor. (Doc.460 NIPG 7551/18) ------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

34) Licenciamento de festa religiosa com procissão e de arraial ao ar livre, na localidade de 

São Bernardino, requerido pela União Desportiva Cultural de São Bernardino, com isenção 

de taxas – Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 670/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de maio 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 União Desportiva Cultural de São Bernardino, por requerimento, 

registado nestes serviços no dia 11 de maio de 2018, e considerando a informação da Secção de 

Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 15 de maio de 2018, proponho que 

seja ratificado o meu despacho, datado de 16 de maio de 2018, que autorizou a emissão de 

licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 

268/2009, de 29 de setembro, para a realização da Festa Anual com bailes, no pavilhão da 

União Desportiva Cultural de São Bernardino, sito na Rua de Santo António, em S. Bernardino, 

nos dias de 19 a 20 de maio de 2018, e Autorização para realização de Procissão Religiosa, no 

dia 20 de maio de 2018, entre as 17:00 e as 18:00 horas, nos termos do artigo 7.º do Decreto 

Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março. 

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 União Desportiva Cultural de São Bernardino, 

do pagamento de taxas pelo licenciamento da Festa Anual, a realizar nos dias de 19 a 20 de 

maio de 2018, em S. Bernardino.» (Doc.461 NIPG 7277/18) --------------------------------------------   

 

35) Licenciamento de arruada pelas ruas de Peniche, no âmbito do lançamento da Campanha 

Pirilampo Mágico – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, CRL – Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------  
Deliberação n.º 671/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17 de maio 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 Cercipeniche, por requerimento registado nestes serviços no dia 

14 de maio de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos 

Órgãos Municipais, datada de 15 de maio de 2018, proponho que seja ratificado o meu 

despacho, datado de 16 de maio de 2018, que autorizou a emissão de Licença de Espetáculos de 

Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades 

Diversas do Município de Peniche e artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de 

março; para a realização de uma Arruada, em Peniche, no dia 18 de maio 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 Cercipeniche, do pagamento de taxas pelo 

licenciamento do evento denominado “Arruada”, a realizar no dia de 18 de maio de 2018, em 

Peniche.» (Doc.462 NIPG 7371/18) -------------------------------------------------------------------------  
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36) Licenciamento de acampamento ocasional – Sporting Clube da Estrada – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 672/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 8 de maio 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 Sporting Clube da Estrada, por requerimento rececionado nestes 

serviços no dia 27 de abril de 2018, com o registo n.º 6900, considerando a informação da 

Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 07 de maio de 2018, e o 

meu despacho, da mesma data, que autorizou o solicitado licenciamento, tomando em 

consideração que o funcionamento do referido equipamento se reveste 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 Sporting Clube da Estrada, do pagamento de taxas pelo 

licenciamento de um Acampamento Ocasional, a realizar entre os dias 07 de maio e 10 de 

outubro de 2018. 

Total da taxa: 359,45 € (de acordo com o ponto 1 e 2 do artigo 21.º da Tabela de Taxas).» 

(Doc.463 NIPG 6476/18) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

37) Adenda ao pedido de apoio logístico submetido pela Cercipeniche, Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, no âmbito de uma candidatura 

submetida na 1.ª fase de apoio à atividade regular, para organização da Campanha Pirilampo 

Mágico 2018 – Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 673/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, 

datada de 16 de maio 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 da Cercipeniche, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, CRL a solicitar uma adenda ao pedido de apoio logístico relativo à organização 

da Campanha Pirilampo Mágico 2018, mais concretamente, à disponibilização de 6 baias, 

sendo que, a quantificação de todo o pedido logístico é de 86,88 euros.       

Considerando que está a decorrer a avaliação das candidaturas submetidas na 1.ª fase de apoio 

às atividades regulares, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo.  

Considerando que não há sobreposição de materiais logísticos a apoiar e sem prejuízo da 

mesma candidatura ser considerada na avaliação da 1.ª fase de apoio às atividades regulares, 

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, conceda o apoio logístico 

anteriormente mencionado à Cercipeniche.» (Doc.464 NIPG 7587/18) -------------------------------  

 

38) Atribuição de apoio logístico ao BRLC-Berlenga Clube de Ciclismo no âmbito de uma 

candidatura submetida na 1.ª fase de apoio à atividade regular, para a participação em 

Maratonas BTT – Pelouro do Associativismo: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 674/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 16 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando que compete à 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, deliberar sobre a 

solicitação de apoio logístico submetida pelo BRLC - Berlengas Clube Ciclismo, submetida na 

1.ª fase de apoio às Atividades Regulares, para a Participação em Maratonas BTT, na prova de 

Alvalade e Porto Covo. 
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Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal. 

Considerando que a atividade decorrerá no dia 20 de maio. 

Considerando o meu despacho, do dia 16 de maio de 2018, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 

35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio 

logístico ao BRLC - Berlengas Clube Ciclismo, proponho que a Câmara ratifique o despacho 

referido, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.» (Doc.465 NIPG 7583/18) ----------------------------------------------  

 

39) Construção de nicho na Ilha da Berlenga e atribuição de apoio financeiro para aquisição 

de réplica da imagem de São João Batista – Pelouro da Cultura: -------------------------------------  
Deliberação n.º 675/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de maio 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 da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Sebastião de 17 de maio de 2018, 

registado sob o número 8055 (NIPG 4189/18) e a carta da Comissão de festas de São João 

Baptista dos Pescadores da Ilha da Berlenga, registada a 16 de março de 2018, sob n.º 4472 

(NIPG 4189/18), a solicitar autorização para a construção de nicho na Ilha da Berlenga e 

atribuição de apoio financeiro para aquisição de uma réplica da Imagem de São João Batista 

para colocar no nicho, a informação da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

de 17 de maio de 2018, e o interesse do Município no projeto, 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, concorde com a construção do nicho devendo o pedido de 

autorização ser encaminhado ao ICNF, e atribua um subsídio no valor de 615,00 euros para 

comparticipação da Imagem.» (Doc.466 NIPG 4189/18) ------------------------------------------------  

 

40) Atribuição de apoio logístico para a realização do Encontro de Música Improvisada de 

Atouguia da Baleia - MIA 2018 – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 

Atouguia da Baleia – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 676/2018: A atribuição de apoio logístico para a realização do Encontro de 

Música Improvisada de Atouguia da Baleia - MIA 2018 – Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, foi retirado da ordem do dia. ------------------------------  

 

41) Atribuição de apoio logístico à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Sebastião de Peniche, para a realização do Festival das Sopas - Pelouro da Cultura: ------------  
Deliberação n.º 677/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 17 de maio 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 da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Sebastião de 15 de fevereiro de 

2018, registado sob o número 2520 (NIPG 2362/18), a solicitar apoio logístico para a 

realização do Festival das Sopas – 2018, 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, atribua o apoio logístico solicitado.» (Doc.467 NIPG 2362/18) ----------------------------   

 

DIVERSOS: 

 

42) Publicidade / competências – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------  
Deliberação n.º 678/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do parecer da senhora doutora Ana Cláudia Guedes referente a publicidade / 

competências. (NIPG 6702/18) -------------------------------------------------------------------------------   
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 679/2018: 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. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

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

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

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

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que eu, Josselène Nunes Teodoro, 

Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. ------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

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

dia 23 de julho 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) 

 

_____________________________________ 


