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ATA N.º 31/2018 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2018 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho 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, 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 - Visita à Rua Cruz das Almas; -------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- 4.º - Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das 

Almas, em Peniche, com visita ao local – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------  

 ------------------- 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição de edificação 

existente e construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria Vitorina Ventura 

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

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

sita na Rua da Água Doce, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Horácio Vieira Leal - 

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

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

anexo, sito na Rua Dr. Renato Fortes, em Peniche, apresentado em nome de Maria Leonor da 

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

 ------------------- 5) 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; --------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Pedido de informação prévia, sobre a viabilidade para construção de pavilhão 

multiusos, para o prédio sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, apresentado em nome de 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de um edifício, destinado a 

alojamento local e espaço de comércio e/ou serviços, na Rua Imaculado Coração de Maria e Rua 

da Alegria, no Casal Moinho – Francisco Marques e Kyle Diorio; -------------------------------------  

 ------------------- 8) 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;

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

 ------------------- 9) Concurso público para a empreitada requalificação do Forte de Nossa Senhora 

da Consolação – proposta de alteração do júri do concurso – Pelouro do Planeamento e 

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

 ------------------- 10) Estudo Urbanístico da área entre o Portão Norte do Parque de Campismo e 

Caravanismo de Peniche e a Estrada Municipal EM578 – Reabilitação da circulação viária, do 

estacionamento e da área destinada à recolha de resíduos sólidos urbanos – Pelouro do 
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Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Obras Municipais: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Sinalização vertical para proibição de paragem e estacionamento de 

caravanas e autocaravanas, nos Casais do Baleal – Pelouro do Trânsito;------ ------------------------  

 ------------------- 12) Marcação de linha em ziguezague, na bifurcação entre a Rua de São João e a 

Travessa de São João, em Peniche – Pelouro do Trânsito;------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Incumprimento do prazo da empreitada “Reabilitação de 18 fogos do Bairro 

do Calvário”, em Peniche (Proc. 443.B/DOM) – Pelouro das Obras Municipais;--------------------- 

 ------------------- 14)  ---- Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa  

com mobilidade condicionada, na Rua Alto da Boneca, n.º 6, em Peniche – Pelouro do Trânsito;  

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

 ------------------- 15) 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 junho de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos;-----------

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

 ------------------- 16) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 

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

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

 ------------------- 17) Funcionamento do Estúdio Municipal de Dança, ano letivo 2018/2019 – 

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

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

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

ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 10) – Pelouro das Finanças;-

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

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

 ------------------- 19) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de São Sebastião, 

e de arraial ao ar livre, na localidade do Lugar da Estrada, requerido pelo Sporting Clube da 

Estrada, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------  

 ------------------- 20) Licenciamento de festa denominada “Serões de Verão” e de arraial ao ar livre, 

na localidade da Consolação, requerido pela Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro da 

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

 ------------------- 21) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora 

da Conceição, no lugar de Geraldes, requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de 

São Leonardo de Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral; -----------------------------  

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

 ------------------- 22) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, para funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga – Pelouro da Proteção 

Civil;------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Isenção de taxas pelo licenciamento da instalação e funcionamento do circo 

Super Circo, no terreno, sito a sul da Alfandega de Peniche, requerida por Israel Modesto Correia 

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

 ------------------- 24) Isenção de taxas pelo licenciamento da comemoração do 3.º Aniversário do 

Edifício Cete Mares, solicitada pelo Núcleo de Investigação de Peniche, do Instituto Superior de 

Leiria a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal – Pelouro da Administração Geral; ---  

 ------------------- 25) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Peniche, para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval de Verão – Pelouro da 

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

 ------------------- 26) Atribuição de apoio ao Botafoga Futebol Clube dos Bolhos, para realização 

dos festejos anuais em honra de Santo António – Pelouro das Finanças;------------------------ ------  
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 ----------------- Dia do Município: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Programa; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 28) Certificação Nacional da Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura.- 

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas, encontrando-se na sala seis dos sete 

elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------------------------  

O senhor Vereador Mark Ministro não esteve presente na reunião por se encontrar no gozo de 

férias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores: Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças, em regime de substituição, e Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de 

Administração e Finanças, durante toda a reunião, 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, durante a apreciação 

e votação dos pontos um a dez da ordem do dia, David Gonçalves, Técnico Superior de Arquitetura 

da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto dez e, 

Filipa Clara e José Coelho, Chefe e Técnico Superior de Engenharia Civil da Divisão de Obras 

Municipais, durante a apreciação e votação do ponto treze 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: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 21/2018, da reunião camarária realizada no dia 21 de 

maio de 2018, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. Apenas participaram na aprovação da ata os membros da 

Câmara Municipal que estiveram presentes na respetiva reunião, observando o n.º 3 do artigo 34.º 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, 

SAUDAÇÃO, PROTESTO OU PESAR: 

 

O senhor Presidente da Câmara, apresentou a moção que a seguir se transcreve: 

«MOÇÃO 

A Câmara Municipal de Peniche, em reunião de 23 de julho de 2018, deliberou por unanimidade, 

manifestar de forma inequívoca o seu apoio aos pescadores da pesca da sardinha e às suas 

empresas. 
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A pesca da sardinha é determinante para a economia do concelho de Peniche, tendo a 

comercialização da sardinha fresca uma importância acrescida nos hábitos de consumo de grande 

parte da população portuguesa, assumindo um forte fator de atração para todo o nosso turismo 

em grande parte do litoral português. 

Nos últimos anos, este setor adotou um conjunto de medidas de restrição da sua atividade no 

tempo de paralisação das embarcações e na redução das quantidades de captura, sejam diárias, 

sejam anuais, com o objetivo de proteger este importantíssimo recurso no nosso mar. 

Os pescadores portugueses têm demonstrado, com clareza, que são os primeiros interessados em 

proteger a sardinha, sabendo e reconhecendo que é determinante a existência de stocks de 

sardinha para a manutenção das empresas do setor. 

As últimas avaliações da investigação, promovidas através de cruzeiros científicos realizados pelo 

IPMA, em dezembro de 2017 e em maio de 2018, vieram confirmar a opinião dos pescadores em 

como existe um grande aumento na abundância de sardinha, nas águas portuguesas. 

Assim sendo, solicitamos ao Governo Português que, mantendo uma posição cautelosa e de 

proteção dos recursos de sardinha, defenda até à exaustão, que existem condições para o exercício 

da captura de sardinha nos próximos anos, sendo inclusive compreensível o aumento da quota já 

para este ano. 

A consciencialização da gestão deste importante recurso, aliado a uma boa estratégia comercial 

e ao bom senso político, deverão permitir uma maior tranquilidade ao setor e condições que 

permitam a sua sustentabilidade. 

Promover com urgência o envio deste texto aos Municípios de: 

Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Aveiro, Ílhavo, Figueira da Foz, 

Nazaré, Setúbal, Sesimbra, Sines, Lagos, Lagoa, Portimão, Loulé e Olhão apelando à tomada de 

posições convergentes em defesa do futuro da pesca da sardinha em Portugal.» 

Submetida a votação, foi a moção apresentada, aprovada por unanimidade. --------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino: 

- Manifestou o apoio, da Câmara Municipal, aos pescadores e às empresas, enaltecendo a 

importância da pesca da sardinha, no contexto local e nacional e, de alguma forma, pode dizer-se 

ao Governo Central que, em relação às negociações que estão a decorrer, deveriam ter em conta, 

que os Municípios estão ao lado das empresas e dos pescadores. ---------------------------------------  

- Deu conta que reuniu com a equipa do projeto da 2.ª Fase do Fosso da Muralha, e com os técnicos 

da Câmara Municipal, para que, possivelmente na próxima segunda-feira, a equipa do projeto 

esteja presente na reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------  

- Relativamente à limpeza na Avenida do Mar, questão levantada, em outra reunião, pelo senhor 

Vereador Filipe Sales, disse que, durante aquela semana, foi feita uma reunião com os empresários 

daquela zona e, os que estiveram presentes concordaram com o atual sistema de recolha, com os 

carros a passarem entre as 23h00 e as 23h30. ---------------------------------------------------------------  

- Informou que teve duas reuniões com os proprietários das Unidades de Execução, da Zona 

Industrial do Vale do Grou. Disse que as pessoas estavam na expectativa, mas poderão ser criadas 

condições para, pelo menos uma delas, avançar. -----------------------------------------------------------  

- Em relação ao Parque Tecnológico, que esteve na ordem de trabalhos da última reunião de 

Câmara, disse que comunicou a questão ao senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e 

enviou os documentos para o Conselho de Administração da Docapesca. Referiu que, da parte da 

Docapesca tinha um parecer relativamente aos estatutos, que teria que ser avaliado. 
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- Deu os parabéns à Freguesia de Atouguia da Baleia e à Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902, pela realização do Festival de Bandas, no passado sábado, em Atouguia da 

Baleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Parabenizou todos os envolvidos na Mostra Internacional de Rendas de Bilros, que decorreu entre 

os dias 19 e 22 de julho de 2018. Fez um agradecimento à senhora Vice-Presidente, Ana Rita 

Petinga, e aos trabalhares envolvidos. -----------------------------------------------------------------------       

 

Senhora Vice-Presidente, Ana Rita Petinga: 

- Associou-se aos votos apresentados pelo Senhor Presidente da Câmara. -----------------------------  

- Agradeceu, uma vez mais, aos colaboradores do Município que estiveram envolvidos na Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros, nomeadamente dos serviços da Divisão de Obras Municipais, 

da Divisão de Energia e Ambiente, da Cultura e do Turismo. -------------------------------------------  

- Agradeceu às Rendilheiras da Escola de Rendas. --------------------------------------------------------  

- Agradeceu a presença de todas as Comitivas Internacionais, que foram cerca de 13. --------------  

- Parabenizou o Atlético Clube de Geraldes pela final do torneio de Futsal. ---------------------------  

- Deu os parabéns ao senhor Professor Paulo Renato, pela prestação na prova do IronMan. --------  

- Deu conta de algumas atividades em que esteve envolvida, nomeadamente, uma reunião com a 

PSP e o comandante da Proteção Civil sobre o Carnaval de Verão e, também, uma reunião com 

diversos técnicos municipais, para preparação das GOP para 2019. ------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Associou-se aos votos endereçados, quer pelo senhor Presidente da Câmara, quer pela senhora 

Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fez uma nota positiva, relativamente ao certame da Mostra Internacional da Renda de Bilros, 

tendo-se verificado, uma vez mais, ter sido a grande iniciativa municipal que não poderia deixar 

de continuar a ter uma atenção especial, enquanto iniciativa e face ao facto de ter transitado do 

anterior mandato, uma vez que, em determinada altura, se tinha colocado em causa, referindo que 

a Mostra Internacional de Renda de Bilros deveria ser transversal aos mandatos. Estando, na ordem 

do dia, uma proposta para aprovação de uma certificação nacional para a Renda de Peniche, com 

a qual concorda, solicitou à senhora Vice-Presidente que fizesse uma avaliação, no sentido crítico, 

ou seja, o que poderia ter corrido melhor e de que forma no próximo ano poderiam valorizar o 

certame, reconhecendo todo o esforço feito para que a mostra de rendas fosse mais uma vez 

afirmada. O senhor Presidente da Câmara disse que a questão da Mostra Internacional de Renda 

de Bilros nunca esteve em causa, estava era a ser analisada, para perceber qual seria a iniciativa 

promovida pela Freguesia de Serra d`El-Rei. ---------------------------------------------------------------  

- Agradeceu a informação que lhe foi prestada, relativamente a uma habitação social. O senhor 

Presidente da Câmara disse que poderia partilhar a informação com todos os Vereador. ---------  

- Referiu que há cerca de duas semanas, deu conta da existência de dois painéis / outdoor, na 

Estrada Nacional 247, naquele momento, estavam lá quatro. Sugeriu que fosse verificada a sua 

legalidade. O senhor Presidente da Câmara disse que iria deslocar-se ao local para verificar a 

situação pessoalmente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conta que, na semana passada, esteve com o senhor Vereador Filipe Sales e o senhor 

Vereador Mark Ministro, numa reunião com os Escuteiros de Atouguia da Baleia. Referiu que 

tiveram a oportunidade de visitar a sede e verificaram que não existem condições para 

permanecerem naquele espaço no ano seguinte. Disse, ainda, que o senhor Vereador Mark 

Ministro tinha ficado de informar se as soluções, que eles apresentaram, seriam possíveis de 

concretizar. O senhor Presidente da Câmara disse que já foi solicitada uma informação técnica, 

mas pelo que entendia, o terreno não teria viabilidade.  ---------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 
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- Perguntou o que já tinha sido feito, ao nível do acampamento de etnia cigana. O senhor 

Presidente da Câmara disse que aguardavam por disponibilidade, para que possam analisar a 

situação com outra perspetiva de solução, sabendo que o que foi avaliado, em termos de PDM, iria 

ter muita importância na sua análise. Disse, ainda, que pretendia reunir com os proprietários dos 

terrenos ali ocupados.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Associou-se a todas as felicitações, inclusive, à Mostra Internacional de Renda de Bilros. -------  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 

- Relativamente à sardinha, disse que, naturalmente, era um tema que os deverá preocupar, não 

apenas pelos acontecimentos que ocorreram, mas, essencialmente, pelas perspetivas que se 

anunciam para os próximos tempos, quer para o ano 2018, quer para o ano 2019. Referiu que os 

Municípios não poderiam estar fora daquele envolvimento, porque, de facto, poderão constituir 

mais um elemento, que possa ir ao encontro daquilo que estava a ser considerado, que seria a 

eventual destruição do setor da pesca da sardinha. Saudou a iniciativa do documento, entendendo 

que seria muito importante, nesta fase, no quadro das possibilidades de intervenção dos 

Municípios, não só o de Peniche, mas que fosse também um ponto de partida para uma posição, o 

mais unânime possível, do conjunto de dez ou doze Municípios que têm na pesca da sardinha 

particular importância, no sentido de, consensualmente, todos poderem manifestar as suas 

apreensões e as suas exigências, para que a pesca continue a ser, de facto, uma atividade 

fundamental nos respetivos territórios. O senhor Presidente da Câmara disse que o documento 

seria no sentido de se procurar ir ao encontro dos pescadores, das empresas, do Município e do 

país. Solicitou ao senhor Vereador Jorge Abrantes, uma vez que tem mais conhecimentos sobre o 

assunto, que o auxiliasse elaborando uma listagem dos Municípios que possam ser importantes 

naquele contexto. Disse, ainda, que se poderia criar outro documento, com a ajuda do senhor 

Vereador Jorge Abrantes e do senhor Humberto Jorge, que tivesse como objetivo sensibilizar o 

Governo, mas, também, demonstrar, de forma inequívoca, que a Câmara Municipal de Peniche, 

para além de solidária, está preocupada e pretende que se encontrem soluções, com bom senso, 

que tenham em vista o futuro da pesca da sardinha. -------------------------------------------------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre o concurso de remodelação da ETAR de Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara disse que, naquele dia, o Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, iria reunir, mas que pessoalmente, estava preocupado. -    

 

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) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das Almas, em 

Peniche, com visita ao local – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------  
Deliberação n.º 975/2018: Após visita ao local, deliberado, por unanimidade, retirar da ordem do 

dia a proposta referente ao plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na 

Cruz das Almas, em Peniche, no sentido de ser estudada uma alternativa. (DPGU) -----------------   

 

2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição de edificação existente e 

construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr. Francisco 
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Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria Vitorina Ventura Rodrigues 

Mamede – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 976/2018: Deliberado, por unanimidade, retirar da ordem do dia a proposta 

referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição de edificação 

existente e construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria Vitorina Ventura 

Rodrigues Mamede, tendo em conta que, o processo apenas poderá ser analisado depois de 

aprovado o plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das Almas, 

em Peniche. (DPGU R540/17) --------------------------------------------------------------------------------    

 

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

Água Doce, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Horácio Vieira Leal - Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 977/2018: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos membros da 

Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos por Peniche, pelo Partido Socialista e pela 

Coligação Democrática Unitária, e duas abstenções dos membros da Câmara eleitos pelos Partido 

Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 18 de julho de 

2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de 

atas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

nome de Horácio Vieira Leal, em 2016/12/06, relativo à alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar, para o prédio sito em Rua da Água Doce, n.º 1, localidade de Casais do Baleal, nos 

termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação 

(RJUE), conforme descrito na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 

(DPGU), datada de 2018/07/17.» (Doc.667 DPGU 183/16) ---------------------------------------------  

 

4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para alteração e ampliação de anexo, sito 

na Rua Dr. Renato Fortes, em Peniche, apresentado em nome de Maria Leonor da Conceição 

Coelho Romão – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 978/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 

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

«Tomar conhecimento do teor da exposição apresentada pelo requerente, que em nada altera os 

prossupostos que levaram à deliberação camarária de 2018/02/14, mantendo-se a decisão já 

proferida, no sentido de ser emitido parecer desfavorável ao pedido, apresentado em nome de 

Maria Leonor da Conceição Coelho Romão, em 2017/06/19, sobre a viabilidade para alteração 

e ampliação de anexo, a implantar no prédio misto sito na Rua Dr. Renato Fortes, localidade de 

Peniche, por não cumprir a implantação e parâmetros urbanísticos definidos no PUZS, conforme 

constante no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 

2018/02/01.» (Doc.668 DPGU R579/17) --------------------------------------------------------------------   

 

5) 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: --------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 979/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado 

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 Zélia 

Maria Correia de Sintra Cativo Pereia, em 31 de janeiro de 2018, para demolição do existente e 
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construção de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua António Maria de Oliveira, n.º 22 e 

Rua Afonso de Albuquerque, n.ºs 69 e 69 A, em Peniche, 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 contrariar o n.º 3.1 do artigo 11.º do Plano Diretor Municipal, conforme parecer 

jurídico, datado de 17 de junho de 2018,  emitido pela Dr.ª Fernanda Paula Oliveira. (DPGU 18/18)   

 

6) Pedido de informação prévia, sobre a viabilidade para construção de pavilhão multiusos, 

para o prédio sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, apresentado em nome de 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 980/2018: Deliberado, por unanimidade, retirar da ordem do dia a proposta 

referente ao pedido de informação prévia, sobre a viabilidade para construção de pavilhão 

multiusos, para o prédio sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, apresentado em nome de 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para que seja verificado os 

termos do protocolo de cedência celebrado entre a Câmara Municipal e a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Peniche. (DPGU 33/18) --------------------------------------------------  

 

7) Pedido de licenciamento para construção de um edifício, destinado a alojamento local e 

espaço de comércio e/ou serviços, na Rua Imaculado Coração de Maria e Rua da Alegria, no 

Casal Moinho – Francisco Marques e Kyle Diorio: -----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 981/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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 Kyle Diorio, em 2018/03/06, relativo à construção de edifício destinado a comércio e/ou 

serviços, para o prédio sito em Urbanização Casal Moinho, lote 88, localidade de Casal Moinho, 

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), por exceder o índice de construção e a cércea prevista no alvará de 

loteamento aprovado para o local, conforme descrito na informação da Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), datada de 2018/07/17.» (Doc.669 DPGU 54/18) --------------------  

 

8) 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 982/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de julho 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 emitir parecer desfavorável ao pedido, 

apresentado em nome de Luís Carlos Rodrigues Teodoro, em 2018/02/14, sobre a viabilidade 

para construção de armazém agrícola, para o prédio Rústico, sito na Rua do Casalinho - Quinta 

da Neta, localidade de Ferrel, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/07/19.» (Doc.670 DPGU 7/18) ----  

 

9) Concurso público para a empreitada requalificação do Forte de Nossa Senhora da 

Consolação – proposta de alteração do júri do concurso – Pelouro do Planeamento e 

Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 983/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE*Ata da reunião de 23.07.2018 * Livro 109 * Fl. 600 

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

«1)Proposta de deliberação: No uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos previstos nos artigos 

36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 67.º do Código dos Contratos Públicos, concordar com proposta do Sr. 

Presidente da Câmara, datada de 19/07/2018, anexa, e decidir: 

a)Alterar a deliberação camarária n.º 918/2017, tomada na reunião de câmara de 17/07/2017, de 

forma a clarificar os primeiro e segundo membros do júri designado; 

b)Designar o seguinte Júri do concurso: 

Membros efetivos: 

1.º membro efetivo (e presidente do Júri): Henrique Bertino, Presidente da Câmara Municipal 

2.º membro efetivo: Chefe da DPGU, Arq.ª Ana Carriço, que substituirá o presidente do júri nas 

suas faltas e impedimentos. 

3.º membro efetivo: Eng.ª Florinda Monteiro 

4.º membro efetivo: Dr. Rui Venâncio 

5.º membro efetivo: Eng.º Pedro Mariano 

Membros suplentes: 

1.º membro suplente: Eng.º Nuno Doirado 

2.º membro suplente: Arq.º David Gonçalves 

3.º membro suplente: Arq.ª Etelvina Alves» (Doc.671 DPGU 445.B/DOM) ---------------------------  

 

10) Estudo Urbanístico da área entre o Portão Norte do Parque de Campismo e Caravanismo 

de Peniche e a Estrada Municipal EM578 – Reabilitação da circulação viária, do 

estacionamento e da área destinada à recolha de resíduos sólidos urbanos – Pelouro do 

Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 984/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 19 de julho 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 Urbanístico da área entre o Portão Norte do Parque de Campismo e 

Caravanismo de Peniche e a Estrada Municipal EM578 – Reabilitação da circulação viária, do 

estacionamento e da área destinada à recolha de resíduos sólidos urbanos, tendo em consideração 

o parecer da APA, datado de 28/06/2018.» (Doc.672 DPGU) -------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

11) Sinalização vertical para proibição de paragem e estacionamento de caravanas e 

autocaravanas, nos Casais do Baleal – Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 985/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de julho 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 6.º do Decreto-Lei n.º 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 2 de julho de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização 

vertical para proibição de paragem e estacionamento de caravanas e autocaravanas em Casais 

do Baleal, Ferrel e, respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços municipais.» 

(Doc.673 NIPG 5893/18) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Marcação de linha em ziguezague, na bifurcação entre a Rua de São João e a Travessa de 

São João, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 986/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 
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de 17 de julho 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 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro 

e de acordo com o artigo 62.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 13 de julho de 2018, propõe-se apreciação e homologação 

da sinalização horizontal – marcação de linha ziguezague, na bifurcação entre a rua de São João 

e a Travessa de São João, em Peniche, e respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços 

municipais.» (Doc.674 NIPG 2286/18) ----------------------------------------------------------------------   

 

13) Incumprimento do prazo da empreitada “Reabilitação de 18 fogos do Bairro do Calvário”, 

em Peniche (Proc. 443.B/DOM) – Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------  
Deliberação n.º 987/2018: Para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 403.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual 

redação, e considerando a informação da Divisão de Obras Municipais, de 25 de janeiro, de 20 de 

fevereiro e de 13 de julho de 2018, deliberado, por maioria, com três votos a favor dos membros 

da Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos por Peniche e pela Coligação Democrática 

Unitária, e três abstenções dos membros da Câmara eleitos pelos Partido Social Democrata e 

Partido Socialista, aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, para que não seja 

aplicada sanção contratual pelo atraso na realização da obra dos 18 fogos do Bairro do Calvário, 

tendo em conta todos os constrangimentos associados ao desenvolvimento da mesma, devendo o 

empreiteiro ser notificado da decisão. (NIPG 1711/18) ---------------------------------------------------  

 

14) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade 

condicionada, na Rua Alto da Boneca, n.º 6, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------  
Deliberação n.º 988/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 17 de julho 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 6.º do Decreto-Lei n.º 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 17 de julho de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização 

rodoviária, em lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada, matrícula 15-

UU-89, na Rua Alto da Boneca, n.º 6, em Peniche e respetiva autorização das obras a realizar 

pelos serviços municipais.» (Doc.675 NIPG 11566/18) --------------------------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

15) 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 junho de 2018 - Pelouro dos Recursos Humanos: -----------------------------  
Deliberação n.º 989/2018: 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 junho de 2018. -------------------------------------------------------------------------  

 

16) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 2018 – Pelouro 

dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 990/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de junho de 2018. 

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

17) Funcionamento do Estúdio Municipal de Dança, ano letivo 2018/2019 – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 991/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação relativa ao 

funcionamento do Estúdio Municipal de Dança, ano 2018/2019. (NIPG 10133/18) -----------------   

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

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

Atividades Municipais, para o ano de 2018 (modificação 10) – Pelouro das Finanças: ----------  
Deliberação n.º 992/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 19 de julho 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de 

substituição, de 19 de julho de 2018, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal aprove a 

alteração aos documentos previsionais, para o ano 2018 – modificação n.º 10, conforme consta 

dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.676 NIPG 11741/18) -------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

19) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de São Sebastião, e de arraial ao 

ar livre, na localidade do Lugar da Estrada, requerido pelo Sporting Clube da Estrada, com 

isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 993/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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, registado nestes 

serviços no dia 6 de junho de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de julho de 2018, proponho que se autorize a 

emissão das seguintes licenças: 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, licença para espetáculos de divertimentos 

públicos ao ar livre, nos termos do artigo 41.º do Regulamento de Atividades Diversas do 

Município de Peniche, devendo a mesma observar o disposto no artigo 7.º do Decreto-

Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março, autorização prévia para lançamento de artefactos 

pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de junho, para a 

realização da Festa Anual com baile, na Avenida da Praia, junto à sede da Associação, no Lugar 

da Estrada, nos dias de 24 a 26 de agosto de 2018, e autorização para realização de procissão 

religiosa, no dia 26 de agosto de 2018, entre as 16:00 e as 17:00 horas, nos termos do artigo 7.º 

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

Não tendo sido instruído o pedido de isenção de taxas ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento 

de Taxas Tarifas e Preços do Município, poderá a Câmara Municipal atender ao pedido de 

isenção de taxas, se considerar a ação de manifesto interesse municipal, conforme previsto na 

alínea c) do n.º 1 artigo 8.º do Regulamento de Taxas Tarifas e Preços do Município. 

Deixa-se à respetiva consideração, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento 

de Taxas Tarifas e Preços do Município.» (Doc.677 NIPG 8661/18) ----------------------------------  
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20) Licenciamento de festa denominada “Serões de Verão” e de arraial ao ar livre, na 

localidade da Consolação, requerido pela Freguesia de Atouguia da Baleia – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 994/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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 Freguesia de Atouguia da Baleia, por requerimento, registado 

nestes serviços no dia 13 de julho de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e 

Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 19 de julho de 2018, proponho que se autorize 

a emissão das seguintes licenças: 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, licença para espetáculos de divertimentos 

ao ar livre, nos termos do artigo 41.º do Regulamento de Atividades Diversas do Município de 

Peniche, em conjugação com o disposto no artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 

24 de março, para realização do evento denominado “Serões de Verão”, na Praceta do Outeiro 

da Aroeira, na Consolação, nos dias de 4 a 6 de agosto de 2018.» (Doc.678 NIPG 11206/18) ----  

 

21) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, 

no lugar de Geraldes, requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia – Pelouro da Administração Geral: --------------------------------  
Deliberação n.º 995/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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 Paróquia Freguesia S. Leonardo, Igreja de Geraldes, por 

requerimento, registado nestes serviços no dia 9 de julho de 2018, e considerando a informação 

da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 19 de julho de 2018, 

proponho que se autorize a emissão das seguintes licenças: autorização prévia para lançamento 

de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei 124/06, de 28 de junho, e 

autorização para realização de procissão religiosa, no dia 12 de agosto de 2018, entre as 15:00 

e as 20:00 horas, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Regulamentar N.º 2-A/2005, de 24 de março, 

em Geraldes. 

Não tendo sido instruído o pedido de isenção de taxas ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento 

de Taxas Tarifas e Preços do Município, poderá a Câmara Municipal atender ao pedido de 

isenção de taxas, se considerar a ação de manifesto interesse municipal, conforme previsto na 

alínea c) do n.º 1 artigo 8.º do Regulamento de Taxas Tarifas e Preços do Município. 

Deixa-se à respetiva consideração, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento 

de Taxas Tarifas e Preços do Município.» (Doc.679 NIPG 9606/18) ----------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

22) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

para funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga – Pelouro da Proteção Civil: ----  
Deliberação n.º 996/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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 Serviço Municipal de Proteção Civil, de 12 de julho de 2018, 

dando conta de que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche (AHBVP) 

irá assegurar o funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga, com a disponibilização, 

diária, de um Bombeiro no posto de socorro, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência estabelecida da u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, atribua um subsídio à AHBVP, no valor de 1.104,00€, para fazer face às despesas de 
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alimentação da equipa do posto de socorros da ilha da Berlenga, no ano 2018.» (Doc.680 NIPG 

11616/18) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

23) Isenção de taxas pelo licenciamento da instalação e funcionamento do circo Super Circo, 

no terreno, sito a sul da Alfandega de Peniche, requerida por Israel Modesto Correia – Pelouro 

da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 997/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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 Israel Modesto Correia, por requerimento, registado nestes 

serviços no dia 9 de julho de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de julho de 2018, e dado já ter sido concedido em 

pedidos anteriores, proponho que se autorize, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, a isenção do pagamento de taxas ao Circo “Super Circo”, 

pelo licenciamento dos espetáculos, a realizar entre os dias 24 de agosto e 9 de setembro de 2018, 

no terreno sito, a Sul da Alfândega de Peniche.  

Taxas previstas: 13,00€ – artigo 17.º alínea a); 59,00€ - artigo 16.º alínea a); 37,35€ artigo 13.º 

alínea a) – Valor total de taxas 109,35€.» (Doc.681 NIPG 423/18) ------------------------------------  

 

24) Isenção de taxas pelo licenciamento da comemoração do 3.º Aniversário do Edifício Cete 

Mares, solicitada pelo Núcleo de Investigação de Peniche, do Instituto Superior de Leiria a 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal – Pelouro da Administração Geral: ---------  
Deliberação n.º 998/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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 núcleo de investigação de Peniche do Instituto Superior de Leiria, 

por requerimento, registado nestes serviços com o número 10566, no dia 26 de junho de 2018, 

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

datada de 6 de julho de 2018, e não tendo sido instruído o pedido de isenção de taxas ao abrigo 

do artigo 12.º do Regulamento de Taxas e Preços do Município, considerando que se trata de um 

evento de manifesto interesse municipal, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 8.º 

do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, proponho que se autorize a isenção das 

taxas ao Instituto Politécnico de Leiria – Núcleo de Investigação de Peniche “Cete Mares” pelo 

licenciamento do referido evento, a realizar junto ao edifício “Cete Mares”, na Avenida do Porto 

de Pesca, em Peniche, no dia 20 de julho de 2018, entre as 17h00 e as 20h00. 

Taxas previstas: total 28,00€. 

Ocupação do Espaço Público: 15,55€ - artigo 40.º alínea e) n.º 1 (Tabela de Taxas). 

Licença Especial de Ruido: 12,45€ - artigo 16, ponto 1, alínea a) (Tabela de Taxas).» (Doc.682 

NIPG 9913/18) --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

25) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval de Verão – Pelouro da 

Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 999/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 18 de julho 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 interna dos Serviços de Turismo, em anexo, 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 um subsídio, no valor de 5.250,00 euros, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, enquanto coorganizador do Carnaval de 
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Verão, destinado a criar condições para a participação dos grupos no desfile, nas condições da 

informação n.º 29/2018, datada de 18 de julho de 2018.» (Doc.683 NIPG 11615/18) ---------------  

 

26) Atribuição de apoio ao Botafoga Futebol Clube dos Bolhos, para realização dos festejos 

anuais em honra de Santo António – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 1000/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 18 de julho 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 do Botafogo Futebol Clube dos Bôlhos, com entrada no dia 18 de junho 

de 2018, a solicitar apoio para a realização dos Festejos Anuais em Honra de Santo António, que 

decorrerão entre os dias 27 e 30 de julho de 2018, na localidade dos Bôlhos, proponho que a 

Câmara Municipal, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, conceda ao Botafogo Futebol Clube dos Bôlhos, o apoio logístico solicitado 

para a realização dos Festejos Anuais em Honra de Santo António e que o apoio financeiro seja 

considerado posteriormente.» (Doc.684 NIPG 9457/18) -------------------------------------------------  

 

DIA DO MUNICÍPIO: 

 

27) Programa: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1001/2018: Deliberado, por maioria, com três votos a favor dos membros da 

Câmara eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitos por Peniche e pela Coligação Democrática 

Unitária, e três abstenções dos membros da Câmara eleitos pelos Partido Social Democrata e 

Partido Socialista, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 17 de julho de 

2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de 

atas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Considerando que, no próximo 06 de agosto de 2018, se comemora mais um dia do Município, 

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

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o seguinte programa para a 

respetiva comemoração: ---------------------------------------------------------------------------------------  

9h00 – PAÇOS DO CONCELHO 

Hastear da Bandeira; 

Arruada na Avenida do Mar e zona central da Cidade pela Banda da Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia; 

15H00 – AUDITÓRIO MUNICIPAL 

Sessão Solene: 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino Batista Antunes  

Apresentação do novo Logotipo do Município de Peniche 

Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Américo Araújo Gonçalves 

Encerramento com momento musical.» (Doc.685 NIPG 11305/18) ---------------------------  

  

DIVERSOS: 

 

28) Certificação Nacional da Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura: -----------------  
Deliberação n.º 1002/2018: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 27 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

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

«Considerando a importância da certificação nacional de produtos artesanais na manutenção da 

autenticidade e garantia de qualidade, assim como na agregação de vantagens competitivas para 

o setor da Renda de Peniche no contexto nacional e internacional, proponho que se aprove a 

concretização do processo de Certificação Nacional da Renda de Bilros de Peniche, junto do 
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Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Produções Artesanais Tradicionais.» 

(Doc.686 NIPG 11573/18) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1003/2018: 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 onze horas e cinquenta 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 

10 de setembro 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) 

 

_____________________________________ 


