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ACTA N.º 24/2011

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2011:

Aos dois dias do mês de Novembro do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e
Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-
-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e dez minutos.
O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião até às treze horas, não tendo

participado na apreciação e votação dos últimos pontos da ordem do dia.

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, 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 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:

- Isilda Dias Alves, que, na sequência do indeferimento de um pedido de autorização para
colocar uma esplanada, na Travessa da Lingueta, em Peniche, para apoio ao restaurante
“Canhoto II”, esclareceu que os materiais a usar na esplanada serão amovíveis, pelo que serão
facilmente retirados em caso de necessidade de desobstrução da via. O senhor Presidente da
Câmara informou que o processo será objecto de reapreciação.

- Carla Barradas, que solicitou celeridade na apreciação do processo de aquisição por
parte da Câmara de um prédio de que é proprietária, sito na Rua 13 de Infantaria, em Peniche.

- Dois representares da empresa Tolca – Construções, Gestão Patrimonial e Comércio,
S.A., que disseram que receberam uma informação técnica que levanta novas questões sobre o
processo de loteamento n.º L16/00, nomeadamente a solicitação de uma declaração de
responsabilidade depois de terem sido entregues as telas finais, o que para eles é uma surpresa,
uma vez que, semanalmente, têm solicitado aos serviços indicação sobre quais os documentos
em falta para que seja emitido o aditamento ao alvará de loteamento referente à quinta alteração,
que foi aprovada pela Câmara em 10 de Março de 2011. Lamentaram que os serviços não
indiquem de uma só vez toda a documentação que é necessária para a boa tramitação do
processo. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao director do DPGU que apresente um
relatório sobre o andamento deste processo.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,

conforme se indica:
- No dia 5 de Outubro, esteve no lugar de Bufarda, por ocasião da festa local.
- No dia 6 de Outubro, reuniu-se em Aveiro com a Lusitaniagás, para transportar para o

nível institucional as questões técnicas sobre o terreno para a instalação da unidade autónoma de
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gás natural liquefeito.
- No dia 6 de Outubro, reuniu-se com o Programa Operacional do Centro, sobre os

projectos associados.
- No dia 7 de Outubro, participou na conferência de imprensa, realizada em Lisboa, para

divulgação do Rip Curl Pro Portugal 2011.
- No dia 8 de Outubro, recebeu o velejador oceânico Francisco Lobato.
- No dia 9 de Outubro, participou numa iniciativa da Casa do Benfica de Peniche.
- No dia 10 a 13 de Outubro, participou no evento Open Days, que se realizou em

Bruxelas, no âmbito do projecto SURGE.
- No dia 14 de Outubro, participou numa reunião na CCDR, sobre a instalação da

unidade autónoma de gás natural liquefeito da Lusitaniagás.
- No dia 14 de Outubro, participou na conferência de imprensa prévia ao Rip Curl Pro

Portugal 2011. Destacou o número de órgãos de comunicação social presentes, à escala global.
- No dia 14 de Outubro, participou na inauguração da exposição de Ricardo Bravo,

intitulada Para além do surf, que esteve patente no espaço do Rip Curl Pro Portugal 2011.
- No dia 15 de Outubro, participou na conferência sobre Práticas sustentáveis, no âmbito

do Rip Curl Pro Portugal 2011.
- No dia 16 de Outubro, participou na reunião de lançamento da elaboração de um

estudo, coordenado pelo prof. Braga de Macedo, intitulado O valor das ondas e a cultura
oceânica.

- No dia 17 de Outubro assistiu a uma acção de surf adaptado, no âmbito do Rip Curl Pro
Portugal 2011.

- No dia 18 de Outubro, assistiu à final do Rip Curl Pro Portugal 2011.
- No dia 19 de Outubro, participou numa reunião sobre o Rip Curl Pro Portugal 2011.
- No dia 23 de Outubro, assistiu a uma sessão do espectáculo de revista Linda… Como

oh Sol, desenvolvida por pessoas locais. Deixou uma palavra de felicitação a todos os
intervenientes.

- No dia 25 de Outubro, assistiu a uma conferência do pedopsiquiatra Pedro Strecht.
- No dia 27 de Outubro, reuniu-se com a direcção do Centro Social do Pessoal da

Câmara Municipal de Peniche.
- No dia 27 de Outubro, participou na sessão de homenagem ao senhor José Artur,

distinguido como profissional do ano pelo Rotary Clube de Peniche.
- No dia 28 de Outubro, reuniu-se com os pescadores que exercem actividade artesanal

na zona do arquipélago das Berlengas.
- No dia 28 de Outubro, participou no Dia do Oeste, organizado pelo Município da

Nazaré, no âmbito do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém.
- No dia 28 de Outubro, reuniu-se com a comissão municipal de acompanhamento da

manutenção do SUB do hospital de Peniche.
- No dia 28 de Outubro, participou na sessão de poesia organizada pelo Agrupamento de

Escolas D. Luís de Ataíde.
- No dia 30 de Outubro, assistiu ao XII Festival Nacional de Folclore, organizado pelo

Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”.
O senhor Presidente da Câmara informou que o Município foi reconhecidos com a

Bandeira Verde do Projecto Eco XXI, consequência do trabalho desenvolvido ao nível da
implementação das boas práticas ambientais e da promoção de actividades de desenvolvimento
sustentável.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Deu conhecimento de que esteve presente nas seguintes actividades:
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- Na Festa Anual da Bufarda.
- No I Encuentro Internacional Encajeras - Cuidade de Tui, que decorreu no dia 22 de

Outubro de 2011, na localidade de Tui, província de Pontevedra, em Espanha. Informou que a
delegação representativa do Município de Peniche contou com 15 rendilheiras, e salientou que
Peniche foi o único stand português representado no certame. O senhor Vice-Presidente, Jorge
Amador, deixou uma palavra de reconhecimento público às Rendilheiras de Peniche presentes no
certame.

- Na apresentação do espectáculo de revista Linda… Como oh Sol, que teve lugar no
auditório do Clube Stella Maris de Peniche. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, sublinhou
a felicitação à produção desta revista.

- No I Congresso da Alta Estremadura, na sessão do Património Natural e Cultural, com
a apresentação do trabalho sobre as Rendas de Bilros de Peniche. Informou que neste painel de
debate do congresso foram feitas seis apresentações e foram colocadas cinco questões, sendo três
dessas questões a respeito do nosso trabalho relativamente a esta arte. O senhor Vice-Presidente,
Jorge Amador, realçou a importância da transmissão do saber histórico e cultural desde
património local às nossas gerações.

- No torneio da sueca, promovido pela Associação de Educação Física, Cultural e
Recreativa Penichense.

- Na iniciativa de convívio desportivo promovido pela Casa do Benfica de Peniche e o
Município do Bombarral.

- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, felicitou o Clube Stella Maris – Secção de
Pesca Desportiva, pela conquista do título de Campeão Nacional de Pesca à Bóia. O senhor
Vice-Presidente deixou uma palavra de incentivo a todos os pescadores deste Clube que irão
participar no Campeonato Europeu da modalidade, a ter lugar em Valência, no próximo ano.

O senhor Vice-Presidente informou, também, de que participou nas seguintes reuniões:
- Na reunião com a direcção do Centro de Canoagem do Oeste, sobre aspectos

relacionados com a actividade desta instituição.
- Na reunião com a direcção do Centro Social de Pessoal da Câmara Municipal de

Peniche.
- Em diversas reuniões preparatórias de elaboração do Orçamento Municipal para 2012.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou, ainda, que na qualidade de

responsável pelo Pelouro dos Cemitérios, acompanhou todo o trabalho de manutenção e limpeza
dos mesmos. Aproveitou para deixar uma palavra de apreço a todos os trabalhadores da
Autarquia que desenvolvem esta importante actividade profissional nos Cemitérios do Concelho.

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,

conforme se indica:
- No dia 21 de Outubro, reuniu-se com a direcção da banda filarmónica “A Serrana”.
- No dia 25 de Outubro, participou numa reunião com o grupo de trabalho de emprego e

empreendedorismo, sobre ofertas formativas.
- No dia 25 de Outubro, reuniu-se com o Presidente do Conselho da Comunidade e o

Conselho Clínico sobre Cuidados na Comunidade.
- No dia 27 de Outubro, reuniu-se com a direcção do Centro Social do Pessoal da

Câmara Municipal de Peniche.
- No dia 28 de Outubro, reuniu-se com o Agrupamento de Escuteiros de Atouguia da

Baleia.
- No dia 30 de Outubro, assistiu ao XII Festival Nacional de Folclore, organizado pelo

Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”.



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 2.11.2011 * Livro 102 * Fl.264

- No dia 31de Outubro, participou na reunião do Conselho Executivo do ACES Oeste
Norte.

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Deu conhecimento de que participou em diversas reuniões e de que tem estado a

trabalhar na proposta de orçamento municipal para 2012.

Senhor Vereador Francisco Salvador:
Solicitou informações sobre o andamento dos processos de fiscalização de novas

construções clandestinas na cidade, nomeadamente nas zonas de Vista Alegre e Fonte Boa.

Senhor Vereador Carlos Amaral:
Disse que a construção a que se referiu na última reunião e que estava a ser edificada

junto à estrada de acesso à Fonte Boa, na zona habitada por população de etnia cigana, já tem
janelas, alpendre e já tem isolamento em manga de plástico. Referiu a exigência de uma maior
agilidade na tramitação dos processos de fiscalização de construções clandestinas, por forma a
serem de imediato embargadas uma vez que, a não ser assim e com as construções totalmente
edificadas, é mais difícil a reposição da legalidade.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.

PORTO DE AREIA SUL:

* O director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística deu conhecimento
verbal de que o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos remeteu ao Município uma cópia
da nota técnica relativa à queda de pedras provenientes de arribas junto ao Porto de Areia Sul,
elaborada por técnicos daquele instituto. Informou, também, de alguns aspectos narrados no
relatório e esclareceu que as arribas existentes no local não são naturais e resultam da extracção
de pedra feita num prédio rústico propriedade do Município de Peniche, a partir da década de 40
do século XX, para a construção dos molhes do porto de pesca, tendo a Direcção Geral dos
Serviços Hidráulicos e os organismos que lhe sucederam assumido o compromisso de entregar o
local em condições de segurança, após a extracção dos inertes, o que não se verificou.

- Deliberado que seja compilada toda a informação existente no Município sobre o
assunto, nomeadamente os documentos em que são assumidas responsabilidades e compromissos
pelos organismos do Estado, que será remetida ao Ministério da Economia e Emprego e à
Secretaria de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, juntamente com uma
cópia da nota técnica do IPTM.

PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:

Foram presentes e apreciados os seguintes processos:

* Proc.º N.º S9076/10, em nome de Mário Carvalho Horta, propondo a permuta ou venda
de um prédio urbano de que é proprietário, sito no gaveto formado pelas ruas de São Marcos e do



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 2.11.2011 * Livro 102 * Fl.265

Visconde, em Peniche, acompanhado do relatório da avaliação efectuada ao prédio, pela empresa
José Capinha – Sociedade de Projectos de Engenharia Civil, L.da, a pedido do Município, e de
informação do director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 28 de
Outubro de 2011.

- Deliberado concordar com os valores apresentados no referido relatório e sancionados
pelo director do DPGU, na sua informação datada de 28 de Outubro de 2011, documentos de que
se anexou cópia à minuta da presente acta. Deliberado, ainda, encarregar o senhor Presidente da
Câmara de encetar negociações com o proprietário do imóvel, com vista à realização de uma
permuta. (M-Doc1) (A9076/10)

* Proc.º N.º L1/07, em nome de Carlos José Sousa Vitorino e Anabela Sousa Vitorino,
para loteamento de um prédio urbano, sita na Papôa, em Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de informação do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 28 de Outubro de 2011, sobre o resultado da avaliação efectuada aos
terrenos a permutar entre o Município de Peniche e os promotores da operação urbanística,
efectuada para os efeitos estipulados no n.º 4 do artigo 44.º do RJUE (compensação em espécie).

- Deliberado autorizar que o montante da compensação calculada seja concretizado em
espécie, através da permuta dos terrenos referidos na informação do DPGU, datada de 28 de
Outubro de 2011, de que se anexou cópia à minuta da presente acta. (M-Doc2)

* Proc.º N.º L6/98, em nome de Maria Fernanda Martins Garcia, para loteamento de uma
propriedade, sita no Bairro do Fialho, em Peniche, já presente em reuniões anteriores,
acompanhado agora de uma exposição da requerente sobre a intenção de indeferimento ao
terceiro pedido de alteração ao loteamento, que consiste no aumento da área de construção de
três dos lotes e na alteração do uso previsto para a parcela de terreno cedida ao Município de
Peniche para equipamento.

- Deliberado, por maioria, com a abstenção dos senhores Vereadores Luís Ganhão e
Francisco Salvador, indeferir o terceiro pedido de alteração ao loteamento, por a Câmara
considerar que as alterações propostas aumentam consideravelmente as áreas de construção, o
número de fogos e a cércea, o que é susceptível de afectar negativamente o património
paisagístico e construído no local, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º do RJUE,
mantendo-se o parque infantil projectado para a área de equipamento.

* Proc.º N.º R2145/11, em nome de Construções Vila Maria, L.da, sobre a viabilidade de
localização de um posto de transformação público de energia eléctrica, em espaço público, sito
junto à Avenida do Mar, em Casais do Baleal.

- Deliberado não concordar com a localização proposta para a instalação do posto de
transformação público de energia eléctrica.

* Proc.º N.º S2403/10, em nome de AMAGÁS - Associação de Municípios para o Gás,
sobre a aplicação de uma taxa municipal aos operadores de redes de gás natural ou propano, pela
utilização de redes municipais instaladas no subsolo urbano do domínio público, acompanhado
da informação n.º 261/2011 do Gabinete Jurídico, datada de 22 de Setembro de 2011, de
informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 10 de Outubro de
2011, e da informação n.º 102 do Departamento de Energia e Ambiente, datada de 19 de Outubro
de 2011.

- Deliberado tomar conhecimento. (A1363/10-A2403/10)

* Proc.º N.º 133/11, em nome de Ilda Maria Lopes Malheiros Prazeres, para legalização
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de alterações efectuadas num imóvel, sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 76, em
Peniche.

- Deliberado aprovar o pedido de legalização, nos termos da proposta do chefe da
DGUO, datada de 24 de Outubro de 2011, de que se anexou cópia à minuta da presente acta. (M-
Doc3)

* Proc.º N.º 277/10, em nome de Carla Sofia Costa da Silva Barradas, para proceder à
alteração de uso para habitação do rés-do-chão de um edifício, situado na Rua 13 de Infantaria,
n.º 17, em Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de informação do
director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 27 de Outubro de
2011, com a indicação dos prédios propriedade do Município que poderão ser permutados e
respectivos valores.

- Deliberado propor às proprietárias do primeiro andar do edifício a permuta do mesmo
por prédios municipais.

Deliberado, ainda, aceitar as diversas opções propostas na informação do DPGU, datada
de 27 de Outubro de 2011, de que se anexou cópia à minuta da presente acta, para permuta com
o rés-do-chão do edifício e que servirão de base para negociação. (M-Doc4)

* Proc.º N.º R2238/11, em nome de Peniche Surf Camp PSC, L.da, sobre um pedido de
autorização para utilização de terreno municipal, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal,
para estaleiro de apoio às obras a levar a efeito num prédio confinante.

- Deliberado autorizar a ocupação do terreno municipal, com a área de 581,77 m2, não
incluindo, portanto, a área da serventia existente a poente, por um período de sete meses,
devendo o estaleiro ser vedado e serem cobradas taxas de ocupação de via pública, nos termos do
RTCUMP.

* Relatório da avaliação efectuada pela empresa José Capinha – Sociedade de Projectos
de Engenharia Civil, L.da, a pedido do Município, a um terreno rústico, com a área de 1750,00
m2, sito em Atouguia da Baleia, junto à albufeira da barragem de São Domingos.

- Deliberado concordar com os valores apresentados no referido relatório e sancionados
pelo director do DPGU.

ESTUDO URBANÍSTICO:

* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um
estudo urbanístico para o Largo do Município (junto à ponte pedonal), em Peniche, que
contempla diversas soluções para os materiais a utilizar e o para o tipo de aproveitamento do
espaço.

O senhor Vereador Luís Ganhão disse que prefere a proposta que exclui o
estacionamento do local e que o murete seja construído em pedra calcária em vez de se colocar
um gradeamento em inox.

O senhor Vereador Carlos Amaral referiu que também preferia que o local não consagre
estacionamento tendo sugerido que, em alternativa, se reservem os lugares de estacionamento
para a presidência da Câmara no Largo José da Costa. Disse que também prefere a pedra calcária
para a construção do murete e felicitou a ideia de aproveitamento dos blocos de granito para o
mobiliário urbano, devendo os acabamentos dos assentos serem feitos em madeira.

O senhor Vereador Francisco Salvador disse que o acabamento do murete em pedra
calcária fica melhor e mais digno e sugeriu o aproveitamento de um terreno municipal, sito na
Rua 13 de Infantaria, para estacionamento dos veículos da presidência da Câmara.
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O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que o acabamento do murete em pedra
calcária ficará muito mais caro e que se deve manter o estacionamento dos carros da presidência
da Câmara naquele local, por uma questão de segurança, sendo que a reserva de lugares no
Largo José da Costa não será respeitada pelos automobilistas.

O senhor Presidente da Câmara disse que concorda com o acabamento do murete em
pedra calcária, mesmo que não possa ser feito de imediato por motivos financeiros, e que
gostaria de manter o estacionamento da presidência naquele local, por motivos de segurança.

- Deliberado aprovar a proposta apresentada, nas seguintes condições: concluir o topo
nascente do murete existente em pedra calcária, relocalizar o painel publicitário para melhor
acessibilidade dos peões, manter o tipo de piso existente, nomeadamente os lancis e a pedra
calcária miúda, aproveitar os blocos graníticos para construção de mobiliário urbano e manter
um espaço que permita o estacionamento de três viaturas, mas sem a sua marcação no piso.

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS:

* O senhor Vereador Jorge Abrantes, responsável pelo pelouro das Finanças do
Município, apresentou a proposta que a seguir se transcreve, que vinha acompanhada de mapas
demonstrativos da evolução das receitas do Município de Peniche com o IMI, no período de
2008 a 2011, e das receitas arrecadas pelos municípios do Oeste com a TMDP, nos anos de 2007
a 2009:

«Na elaboração desta proposta, sublinhamos as dificuldades financeiras que o município
está a passar, resultantes da constante redução dos montantes anuais das transferências do
Orçamento de Estado, da significativa redução de alguns impostos municipais, designadamente
o IMT, e do acréscimo de centenas de milhares de euros na despesa decorrente do aumento do
IVA, com particular destaque para o IVA da factura da electricidade.

No que diz respeito ao IMI, apesar da proposta de lei do Orçamento do Estado para
2012 permitir o aumento significativo dos limites máximos, não pretendemos fazer qualquer
alteração e propomos a manutenção dos valores que se encontram actualmente em vigor.

Assim, a proposta é a de continuar com um IMI de 0,7% para prédios urbanos, 0,4%
para prédios urbanos avaliados e 0,8% para prédios rústicos.

Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI:

Fixar as seguintes taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis, para vigorar no ano de
2012:

1. - Ao abrigo do n.º 4 do art. 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro
(Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), com a nova redacção dada pelas respectivas
alterações:

1.1 - 0,7% para os prédios urbanos contemplados na alínea b) do n.º 1 do art. 112.º do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis;

1.2 - 0,4% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º 1 do art. 112.º do
mesmo código.

2. - Nos termos e para os efeitos dos n.os 6 e 14 do art. 112.º do mesmo Diploma, fixar
uma minoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos que tenham sofrido obras de
recuperação devidamente comprovadas;

3. - Nos termos e para os efeitos dos n.os 8 e 14 do art. 112.º do mesmo Diploma, fixar
uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, que tenham
pendentes notificações municipais de intimação, ao abrigo do nº 2 do art. 89.º do Decreto-Lei
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n.º 555/99, de 16 de Dezembro, para realização de obras, de modo a colmatar más condições de
segurança e salubridade, enquanto durar a situação ou não forem executadas as obras
intimadas;

4. - As listagens contendo as situações previstas em 2. e 3. sejam apresentadas à
Assembleia Municipal até 31 de Dezembro, de forma a tornar possível efectuar a liquidação do
imposto em tempo oportuno.»

Taxa Municipal pelos Direitos de Passagem – TMDP:

Aprovar uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2012 de 0,25% a
aplicar sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações electrónicas no Município de Peniche.

Derrama:

1. Deliberar sobre a isenção de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), para o ano de 2011, respeitantes ao
rendimento gerado na circunscrição territorial do Município de Peniche, para empresas que
tenham tido um volume de negócios superior a € 150 000; e

2. Deliberar sobre a isenção de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), para o ano de 2011, respeitantes ao
rendimento gerado na circunscrição territorial do município de Peniche, para empresas que
tenham tido um volume de negócios inferior ou igual a € 150 000.

Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares – IRS:

Deliberar sobre a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no
Concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano 2012, calculada sobre a respectiva
colecta líquida das deduções previstas no nº 1 do art. 78º do Código do IRS, de 5% para
inclusão no Orçamento Municipal de 2013.» [sic]

- Após a apreciação do assunto, a Câmara deliberou:
1) Concordar com a proposta apresentada para as taxas de Imposto Municipal sobre

Imóveis, para vigorar no ano de 2012, e submetê-la à Assembleia Municipal, ao abrigo do
disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

2) Não apresentar à Assembleia Municipal a cobrança da Taxa Municipal pelos Direitos
de Passagem, prevista no artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, que seria cobrada no
ano de 2012, considerando a insignificância dos valores que se prevêem que venham a ser
arrecadados.

3) Não apresentar à Assembleia Municipal o lançamento da derrama anual prevista no
artigo 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que seria cobrada no ano de 2012.

4) Concordar com a proposta apresentada para a participação no IRS dos sujeitos
passivos com domicílio fiscal no Concelho de Peniche, relativamente aos rendimentos do ano
2012, e submetê-la à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2007,
de 15 de Janeiro, para inclusão no orçamento municipal de 2013.

PROGRAMA DE GESTÃO DA PREVENÇÃO DE SEGURANÇA, HIGIENE E
SEGURANÇA NO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE PENICHE E REGULAMENTO
MUNICIPAL INTERNO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
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DO MUNICÍPIO DE PENICHE:

* Foram presentes as propostas dos documentos referidos em epígrafe, acompanhados
por uma informação conjunta dos Departamentos Administrativo e Financeiro e de Planeamento
e Gestão Urbanística. O senhor Presidente da Câmara entregou uma cópia dos referidos
documentos a cada um dos membros da Câmara, em suporte digital.

- Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Vereador Luís Ganhão não participou na
apreciação e votação dos assuntos que se seguem.

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os
seguintes apoios:

1) Doze manilhas de betão 30, à Freguesia de Ferrel, para aplicar na Rua das Águas
Hortas, no valor estimado de 65,40 euros. (A13769/11)

2) Sessenta metros quadrados de pavê H6 e vinte e cinco toneladas de pó de pedra, para
aplicar na Rua da Praia, em São Bernardino, no valor estimado de 278,40 euros. (A13961/11)

3) Seis folhas de lixa 60 para madeira, três folhas de lixa 100 para madeira, dois litros de
tinta de esmalte verde, dois litros de tinta de esmalte encarnada, três litros de tinta de esmalte
branca e dois litros de tinta sub-capa branca, à Freguesia de São Pedro, para aplicar reparação de
um barco salva-vidas, no valor estimado de 131,42 euros. (A14558/11)

4) Doze metros de lancil rampa, à Freguesia de Ferrel, para aplicar em entradas de
garagens, nas ruas do Casalinho e da Liberdade, no valor estimado de 89,64 euros. (A14899/11)

5) Um subsídio, no valor de 2455,00 euros, ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia, para aquisição de materiais de desgaste no âmbito das Actividades de Enriquecimento
Curricular, correspondente a 491 alunos.

6) Um subsídio, no valor de 1736,00 euros, ao Agrupamento Vertical de Escolas de
Peniche, para aquisição de materiais de desgaste no âmbito das Actividades de Enriquecimento
Curricular, correspondente a 347 alunos.

7) Um subsídio, no valor de 1660,00 euros, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde, para aquisição de materiais de desgaste no âmbito das Actividades de Enriquecimento
Curricular, correspondente a 332 alunos.

8) Um subsídio, no valor de 876,35 euros, ao Clube Naval de Peniche, para pagamento
das despesas efectuadas com a equipa de natação, no período de Janeiro a Junho de 2011.
(A13915/11)

9) Um subsídio, no valor de 250,00 euros, ao Rancho Folclórico “As Lavadeiras de
Bolhos”, destinado a apoiar a realização do XII Festival Nacional de Folclore. (A15414/11)

10) Suportar os encargos com a aquisição de uma coroa de flores, para o Núcleo do
Concelho de Peniche dos Ex-Combatentes do Ultramar. (A16237/11)

11) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de Outubro de 2011, que
autorizou o apoio ao Encontro Nacional de Pesca em Kayak Mar & Barragem, no valor
estimado de 103,40 euros.

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia
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vinte de Outubro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido
previamente distribuído pelos membros da câmara.

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:

* Informação, datada de 29 de Outubro de 2011, da senhora Vereadora Clara Abrantes,
propondo que se retome o pagamento do subsídio anual atribuído ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, considerando que se encontra salvaguardado que o referido
subsídio não se destina a comparticipações de despesas de saúde, simultaneamente
comparticipadas por outro sistema ou subsistema público ou privado de protecção social e de
cuidados de saúde.

- Deliberado autorizar que se retome o pagamento do subsídio atribuído ao Centro Social
do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, conforme proposto, à medida das disponibilidades
financeiras. (M-Doc5)

* Ofício, datado de 17 de Outubro de 2011, da Presidência do Conselho de Ministros,
sobre a reforma da Administração Local.

- Tomado conhecimento e deliberado tomar uma posição sobre o assunto na próxima
reunião. (A16039/11)

* Informação n.º 70/11, datada de 10 de Outubro de 2011, do Parque Municipal de
Campismo e Caravanismo, sobre a necessidade de se definir o modelo de arrendamento para os
estabelecimentos comerciais sitos no referido parque.

- Deliberado que o arrendamento será feito com os edifícios no seu estado actual, sendo
da responsabilidade do futuro arrendatário a execução e financiamento das obras necessárias ao
funcionamento dos estabelecimentos comerciais de acordo com a legislação em vigor, nos
termos a definir no caderno de encargos que deverá ser elaborado pelos serviços e aprovado pela
Câmara Municipal. (A15608/11)

* Informação, datada de 26 de Outubro de 2011, do Sector de Desporto, dando
conhecimento de que a Secção de Pesca do Clube Stella Maris de Peniche conquistou o título de
Campeão Nacional de Pesca à Bóia 2011 e, consequentemente, ficou apurada para o
Campeonato Europeu.

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar a Secção de Pesca do Clube Stella Maris
de Peniche pelos resultados alcançados. (A16310/11)

* Termo de Posse, datado de 12 de Outubro de 2011, da senhora Josselène Cristina
Oliveira Nunes Teodoro, como Directora do Departamento Administrativo e Financeiro do
Município de Peniche.

- Tomado conhecimento e deliberado desejar a Dr.ª Josselène Nunes Teodoro os
melhores sucessos nesta nova fase da sua vida profissional.

* Informação, datada de 18 de Outubro de 2011, da Secção de Taxas e Licenças, sobre o
funcionamento dos estabelecimentos de bebidas sitos no Alto da Vela, em Peniche.

- Tomado conhecimento e deliberado notificar os exploradores dos estabelecimentos
Amnésia Bar e W Dance Bar de que os devem encerrar de imediato, por não se encontrarem
devidamente licenciados.
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* Carta, sem data, da Serrana – Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Serra
d'El-Rei, dando conhecimento do novo corpo directivo daquela colectividade, eleito no passado
dia 13 de Agosto.

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (A15812/11)

* Carta n.º 1227/C, datada de 14 de Outubro de 2011, do Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local, remetendo a petição Não à redução de autarquias e de
trabalhadores.

- Tomado conhecimento. (A15631/11)

* Processo da hasta pública para alienação de oito lotes de terreno, sitos no concelho de
Peniche, realizada no dia 26 de Outubro de 2011, ficou deserta.

- Tomado conhecimento.

* Carta, sem data, da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, solicitando que
a capela daquela instituição seja declarada de interesse municipal.

- Deliberado emitir parecer favorável à classificação da capela da Santa Casa da
Misericórdia de Atouguia da Baleia como imóvel de interesse municipal e encarregar o
Departamento Administrativo e Financeiro de verificar qual a tramitação que o processo deve
seguir. (A13140/11)

* Informação, datada de 21 de Outubro de 2011, do Serviço de Aprovisionamento,
solicitando parecer prévio vinculativo para a renovação da contratação do serviço de um
motorista de transportes colectivos, nos termos do n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de
31 de Dezembro.

- Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 21 de
Outubro de 2011, que concedeu parecer favorável, nos termos da informação supramencinada.

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

* Foi presente o protocolo de cooperação celebrado entre o Município de Peniche e o
Instituto do Emprego e Formação Profissional, em 3 de Janeiro de 2011, que tem como objecto
estabelecer os princípios genéricos do envolvimento e da cooperação mútua dos outorgantes, no
desenvolvimento de acções conjuntas no âmbito do acompanhamento dos desempregados
beneficiários de prestações de desemprego, nomeadamente o cumprimento do dever de
apresentação quinzenal.

- Deliberado ratificar o teor do referido protocolo. (M-Doc6)

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente acta,
nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.

ENCERRAMENTO:

Sendo treze horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da
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qual, para constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro
, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino.


