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ATA N.º 8/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 3 DE ABRIL DE 2012:

Aos três dias do mês de abril do ano dois mil e doze, 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 catorze horas e trinta e cinco minutos. ---------

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: ------------------------------------------------------------------------------
José Garcia, representante da empresa Pedra & Lar – Construção Civil, L.da, que pretendia saber
o andamento de um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um
condomínio habitacional, no Caminho do Farol, em Peniche. O Chefe da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento informou que se trata de um terreno abrangido pelo Plano de
Urbanização da Zona Sul e que o projeto apresentado ultrapassa todos os índices previstos no
referido plano. O senhor Presidente da Câmara disse que o processo se encontra na ordem do dia
desta reunião para ser apreciado e votado, lembrando que a violação de um plano de urbanização
constitui perda de mandato.------------------------------------------------------------------------------------
José Salsinha, que solicitou esclarecimentos sobre o andamento de uma reclamação que
apresentou por estar a ser dado uso de estabelecimento de hospedagem a um sótão. O Chefe da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento informou do andamento do processo. O senhor
José Salsinha referiu-se, ainda, à falta de cumprimento das regras de trânsito pelos cidadãos, na
cidade de Peniche, ao facto de não ter sido reposta uma placa toponímica na Rua Gomes Freire
de Andrade, em Peniche, retirada aquando da demolição do prédio que a sustentava, e disse que
os sanitários do Cabo Carvoeiro estiveram demasiado tempo encerrados. O senhor Presidente da
Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para averiguar o que
se passou com a referida placa toponímica. O senhor Vice-Presidente disse que os sanitários do
Cabo Carvoeiro foram totalmente destruídos por desconhecidos, pelo que tiveram de estar
encerrados até à conclusão das obras necessárias à sua reabilitação, sendo que o encerramento foi
apenas pelo tempo estritamente indispensável. -------------------------------------------------------------
Isabel Correia, que reclamou do lixo existente na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche, dizendo
que os serviços municipais não fazem a sua limpeza diariamente. Referiu-se ainda à
possibilidade das lajes de pedra que pavimentam a mesma artéria poderem estar danificadas, na
sequência de uma obra que se está a realizar num prédio da rua. O Chefe da Divisão de
Ambiente e Serviços Urbanos disse que a referida artéria é limpa pelos serviços do Município,
diariamente. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro que manda a fiscalização verificar as lajes da referida artéria. --------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
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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 24 de março, participou numa iniciativa da Surf Rights, de limpeza da praia do Pico da
Mota. Informou que os resíduos recolhidos eram, fundamentalmente, provenientes do mar. -------
- No dia 28 de março, participou num seminário sobre os fundos EEA Grants, que são
financiados conjuntamente pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, disponibilizando verbas para
projetos de desenvolvimento económico e social em 15 países europeus. -----------------------------
- No dia 29 de março, participou numa reunião da Oeste CIM, sobre a Lei da Assunção de
Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). ---------------------------------------------------------
- No dia 30 de março, assistiu à sessão de encerramento do intercâmbio de jovens, organizado
pela Associação Juvenil de Peniche, a quem felicitou pela iniciativa. ----------------------------------
- No dia 31 de março, participou na festa de inauguração do campo de jogos do Grupo
Desportivo Atouguiense, tendo felicitado os dirigentes, atletas e colaboradores do clube. ----------
- No dia 1 de abril, esteve presente na sede da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de
1902 de Atouguia da Baleia, no âmbito de um torneio de sueca. ----------------------------------------
- No dia 2 de abril, participou na Assembleia-Geral do projeto ECOS. --------------------------------
- No dia 2 de abril, participou no programa televisivo Prós e Contras, sobre a reforma hospital.--

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 24 de março a 2 de
abril do corrente ano: -------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Na entrega de prémios do 1.º Open Pool Português do Concelho de Peniche, que decorreu
entre os dias 23 e 25 de março, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica 2.3 D. Luís de
Ataíde. Esta iniciativa contou com a participação de 64 jogadores.
- Esteve presente na entrega de prémios do IX Taekwondo IX Open Internacional Cidade de
Peniche 2012, que decorreu nos dias 31 de março e 1 de abril, no Pavilhão Gimnodesportivo da
Escola Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, organizado pelo Clube de Taekwondo de Peniche e
Associação de Taekwondo do Distrito de Leiria.
- No almoço com estudantes Escola Secundária de Peniche, âmbito da peregrinação a Fátima.
O Senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche.
- Reunião do Conselho de Administração dos SMAS
- Reunião com a Comissão de Obras do Centro de Dia de Serra d’El-Rei
- No passado dia 26 de março, reuniu-se com o Senhor Doutor José Alberto Moreira, Diretor
regional da DRELVT - Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da
nova organização dos agrupamentos de escolas do concelho de Peniche. Dois dias depois,
reuniu-se de forma separada com os três diretores dos agrupamentos de escolas e com o
responsável da Comissão Administrativa da Escola Secundária de Peniche, para lhes transmitir
o essencial das propostas que nos foram apresentadas.
- Na reunião do Conselho Coordenador de Avaliação (SIADAP) referente aos funcionários das
escolas.
- Reuniu-se com as senhoras Sónia e Sandra Ricardo, responsáveis pelo Projeto “Ser Portugal”,
para discussão de assuntos relacionados com a aplicação de rendas de bilros de Peniche em
peças de joalharia. Ficou acordado que o protocolo seria assinado durante o mês de abril e que
a apresentação do lançamento da peça “Coração de Viana”, teria lugar no dia 27 de Julho, no
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âmbito da Mostra Internacional de Rendas de Bilros. A primeira coleção que irá ser
apresentada em setembro, será constituída por dez peças exclusivas.
- Participou no Programa “Prós e Contras” da RTP1, no dia 02 de Abril, sobre o tema: A
Reforma Hospitalar.
- Na Festa de inauguração do campo de jogos do GDA, no âmbito do seu 90.º aniversário.
Apresentou uma felicitação pela forma e conteúdo deste conjunto de atividades.» [sic] ------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, ainda, o seguinte voto de felicitação, em
nome dos eleitos da CDU na Câmara Municipal de Peniche. --------------------------------------------

«VOTO DE FELICITAÇÃO
É com enorme satisfação que se verifica um grande dinamismo nas Bibliotecas Escolares, fruto
do empenho das coordenações das mesmas, de professores e alunos e sempre que possível com o
apoio da Câmara Municipal.
Por iniciativa do Plano Nacional de Leitura e do Centro Cultural de Belém, o Concurso FAÇA
LÁ UM POEMA, integrado nas celebrações do Dia Mundial da Poesia, atribuiu o 1.º prémio à
aluna Matilde Pequicho, do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde / EB1 n.º 1 de Peniche,
com o poema “A minha mochila”.
A cerimónia de entrega de prémios realizou-se no Centro Cultural de Belém, no dia 24 de março
e contou com a presença, entre outros do senhor Ministro da Educação, do senhor Comissário
do Plano Nacional de Leitura e do Presidente da Fundação do Centro Cultural de Belém.
Apresentamos a todos os que estiveram envolvidos neste projeto, em particular à aluna Matilde
Pequicho, votos de parabéns e felicidades.
Peniche, 03 de abril de 2012.
Jorge Amador
António José Correia
Jorge Abrantes
Clara Abrantes» [sic]-------------------------------------------------------------------------------------------
Os restantes membros da Câmara associaram-se ao voto de felicitação apresentado. ----------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Salientou a Semana da Juventude e agradeceu a todos os elementos da organização e a todos os
que contribuíram para o sucesso da iniciativa.--------------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 25 de março, assistiu a uma iniciativa da associação A Serrana, de Serra d'El-Rei, que
pretende angariar fundos para a aquisição de novo fardamento para a sua banda filarmónica. -----
- No dia 26 de março, reuniu-se com os dirigentes do Centro de Convívio e Cultura de Geraldes,
que vieram informar que o seu rancho folclórico tem novos responsáveis. ----------------------------
- No dia 28 de março, assistiu à apresentação do plano de ação do grupo de trabalho com os
idosos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 29 de março, reuniu-se com os agrupamentos de escuteiros, para tratar de assuntos
relacionados com a sua festa anual. --------------------------------------------------------------------------
- No dia 30 de março, esteve na festa de encerramento do intercâmbio de jovens, organizado pela
Associação Juvenil de Peniche, a quem felicitou pela iniciativa. ----------------------------------------
- No dia 1 de abril, esteve presente na sede da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de
1902 de Atouguia da Baleia, no âmbito de um torneio de sueca. ----------------------------------------
- No dia 2 de abril, participou no programa televisivo Prós e Contras, sobre a reforma hospital.--

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou que, até à próxima quinta-feira, serão distribuídos a todos os edis os documentos de
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prestação de contas relativos à gerência de 2011. ----------------------------------------------------------
- Deu conhecimento da evolução da interpretação que está a ser feita por diversas entidades,
nomeadamente Associação Nacional dos Municípios Portugueses e Comunidade Intermunicipal
do Oeste, à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei da Assunção de Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso, designadamente quanto à sua aplicabilidade.----------------------------------

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Relativamente à Lei da Assunção de Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, disse que
nada irá ser como antes nestas matérias e que todos os procedimentos e ritmos autárquicos irão
ser alterados. Referiu que será avisado que os responsáveis se preparem para essas alterações
profundas, usando de cautela extrema e abandonando a ideia de que se paga quando se puder.
Sugeriu que se pense na necessidade de alterar o Orçamento Municipal do corrente ano. O
senhor Vereador Jorge Abrantes referiu que à luz da LCPA a prioridade para pagamentos será
dada aos compromissos assumidos após a entrada em vigor da lei, que terão de ser pagos a 90
dias. O senhor Presidente da Câmara disse que tem consciência dos riscos que os responsáveis
podem correr e que, por isso, a emissão de requisições se encontra suspensa, para que tudo seja
devidamente ponderado. Acrescentou que não adjudicará nada enquanto as dúvidas suscitadas
pela LCPA não estiverem todas dissipadas.-----------------------------------------------------------------
- Perguntou por quem será apresentada a proposta da nova organização dos agrupamentos de
escolas e se esta nova organização interfere com o estipulado na Carta Educativa. O senhor Vice-
Presidente informou que a proposta será apresentada pela DREL e que a Carta Educativa não
refere nada sobre os agrupamentos de escolas. -------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do processo para a continuação das obras do novo edifício
para a Biblioteca Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que está a ser executada uma obra com muros altos a confinar com a via pública, junto à
Avenida do Mar, em Casais do Baleal, sem placa de licenciamento. A senhora Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro informou que, hoje de manhã, o Serviço de
Fiscalização Municipal foi enviado ao local. ---------------------------------------------------------------
- Perguntou que iniciativas estão previstas para as comemorações do 38.º aniversário do 25 de
abril de 1974 e se as freguesias do concelho estão envolvidas no processo. O senhor Presidente
informou que o programa final das comemorações do 38.º aniversário do 25 de abril de 1974
ainda não está definido. O senhor Vice-Presidente informou que já abordou o assunto junto de
alguns presidentes de junta de freguesia e que vai solicitar as todas as freguesias informação
sobre as atividades que pretendem promover. --------------------------------------------------------------
- Perguntou se as despesas efetuadas pelas freguesias, no ano de 2011, com as comemorações do
aniversário do 25 de abril de 1974, serão reembolsadas pelo Município antes do próximo dia 25
de abril. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vereador Jorge Abrantes para
verificar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse esperar que a Lei da Assunção de Compromissos e dos Pagamentos em Atraso não sirva
de desculpa para o não pagamento dos subsídios já atribuídos pela Câmara e que ainda não
foram pagos, nomeadamente às freguesias e às coletividades. -------------------------------------------
- Perguntou se é verdade que, atualmente, as freguesias, nomeadamente Atouguia da Baleia e
Ferrel, não têm acesso aos materiais de construções normalmente disponibilizados pelo
Município, enquanto a Freguesia de Serra d'El-Rei pode levantar materiais de um fornecedor de
Serra d'El-Rei mediante a entrega de uma requisição do Município e, a ser verdade, se outras
freguesias podem ter, em igualdade de circunstâncias, acesso aos mesmos materiais. O senhor
Vice-Presidente, o Diretor do Departamento de Obras Municipais e a Eng.ª Filipa Clara disseram
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que não deram ordens para se entregar material, a qualquer freguesia, para além do que foi
concedido por deliberação da Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente acrescentou que a
Freguesia de Serra d'El-Rei o informou que tem adquirido materiais para um balneário, em seu
nome próprio, podendo depois solicitar um subsídio à Câmara, pretensão que será apreciada e
decidida em reunião de câmara. O senhor Presidente da Câmara solicitou que o Departamento de
Obras Municipais verifique o que se passa. -----------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação dos processos da Pousada da Fortaleza, Museu das Rendas
de Bilros, Plano de Urbanização do Vale do Grou, Centro Escolar de Atouguia da Baleia e CAR
Surf. O senhor Presidente da Câmara informou que já colocou a questão da Pousada da Fortaleza
à senhora Secretária de Estado do Turismo e que os serviços do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística estão a trabalhar na unidade de execução para disponibilizar os terrenos para
o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, estando o projeto de arquitetura praticamente concluído.
Acrescentou que, com a entrada em vigor da LCPA, todos os processos referidos pelo senhor
Vereador terão de ser ponderados para evitar que haja alguma decisão que possa estar ferida de
ilegalidade. O senhor Vice-Presidente informou que a obra do CAR Surf está em fase de
acabamentos e que os equipamentos já estão a ser instalados. ------------------------------------------
- Disse que o preocupa os gastos que os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento têm
tido com as reparações na conduta que abastece os Casais de Mestre Mendo de água proveniente
do depósito de Serra d'El-Rei, e sugeriu a construção de uma nova conduta. O senhor Diretor
Delegado dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento informou que grande parte da
antiga conduta foi já substituída pela conduta adutora que foi construída há uns anos e que a
rotura que se verificou, há poucos dias, foi no centro da localidade e não na conduta referida pelo
senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Deixou uma palavra de cumprimento e felicitação à organização de mais uma peregrinação a
Fátima da Escola Secundária de Peniche, nomeadamente ao professor Francisco Domingues,
referindo que é uma boa iniciativa que congrega antigos e atuais alunos daquele estabelecimento
de ensino.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu-se ao facto de, desde há algum tempo, não existirem quaisquer placas toponímicas na
Avenida Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, em Peniche, solicitando que esta situação seja
regularizada o mais rápido possível. -------------------------------------------------------------------------
- Referiu que as bermas da Estrada Marginal Norte, em Peniche, foram regularizadas,
recentemente, com um tipo de terra com características diferentes da já existente no local.
Sugeriu que se preserve o aspeto selvagem do local com a colocação de um tipo de terra de tom
idêntico ao da existente na envolvente, por cima da que já lá foi colocada. O senhor Diretor do
Departamento de Obras Municipais informou que a terra colocada nas bermas tem de ter solidez
para não sair com as chuvadas e que a utilizada no local foi adquirida a custo zero, sendo que a
aquisição de outra, de tom semelhante à da endémica, trará custos para o Município. ---------------
- Lembrou que, em reunião anterior, solicitou à Câmara informação sobre os projetos financiados
pelo QREN que se encontram em desenvolvimento e os que estão previstos, sugerindo que, logo
que possível, essa informação possa ser prestada. O senhor Presidente da Câmara disse que se
aguarda que o Governo defina a nova gestão dos fundos do QREN.------------------------------------
- Solicitou mais esclarecimentos sobre a nova organização dos agrupamentos de escolas no nosso
concelho. O senhor Vice-Presidente prestou os esclarecimentos possíveis, face aos poucos
desenvolvimentos do processo. -------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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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.------------------------

REUNIÕES DE CÂMARA:

0211 - O senhor Presidente da Câmara propôs a realização de uma reunião extraordinária, no dia
dez de abril, terça-feira, com início pelas nove horas e quinze minutos. -------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação
escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0212 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de Construções Raça
Unipessoal, L.da, no âmbito dos processos de obras n.os 118/09, 130/11 e 211/11. -------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação da parcela de terreno, com a área de 23,92 m2,
sita na Travessa dos Almocreves e Beco da Horta, em Ferrel, a desanexar do prédio urbano,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1584, da freguesia de Ferrel, e
inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 4021, para ser integrada no
domínio público, nomeadamente para correção de alinhamentos. ---------------------------------------

0213 - Processo n.º 112/11, em nome da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, para construção de uma estação de lavagem de automóveis, na Rua dos Alcatrazes, em
Peniche, acompanhado de um pedido de isenção de taxas, datado de 26 de janeiro de 2012. -------
DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a
intenção de indeferir o pedido de dispensa do pagamento ou redução parcial das taxas devidas
pelo licenciamento de operações urbanísticas, com os fundamentos constantes na informação do
Gabinete Jurídico, datada de 20 de março de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente
ata. (M-Doc.1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

0214 - Processo n.º 984-I/DOM, em nome de Baleal Sol – Construções e Turismo, L.da, para
loteamento de uma propriedade sita na Avenida da Praia, freguesia de Ferrel, acompanhado de
um pedido de alteração do uso do lote D1, em nome de Baleal Sol III – Promoção Imobiliária
Unipessoal, L.da. -------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado promover o inquérito público destinado à alteração do uso do
lote D1 do loteamento titulado pelo alvará de loteamento n.º 1/90, atualmente destinado a
equipamento desportivo, para equipamento desportivo e alojamento, nos termos indicados no
parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 23 de março de
2012, e na proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 28 de
março de 2012, documentos de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.2) ---------

0215 - Processo n.º 55/10, em nome de Maria Rosa Chagas Filipe, para construção de uma
moradia unifamiliar e muro de vedação, na Rua da Fonte, em Atouguia da Baleia. ------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 29 de março de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata,
deliberado aprovar o pedido apresentado. (M-Doc.3) -----------------------------------------------------
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0216 - Processo n.º 5/12, em nome de Rosa Maria Bulhões Petinga Bem, para proceder a
alterações no decurso da obra sita na Rua D. Luís de Ataíde, n.os 90 e 94, em Peniche. -------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 28 de março de 2012, deliberado aprovar o pedido nas condições
indicadas no parecer do IGESPAR, datado de 22 de março de 2012, documentos de que se
anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.4) --------------------------------------------------------

0217 - Processo 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
Visconde, em Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de carta do titular,
datada de 23 de março de 2012, dando conhecimento de que concorda com a permuta do seu
prédio com o lote 9 do loteamento municipal dos Dominguinhos. --------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a permuta do prédio urbano, sito na Rua de São Marcos
tornejando para a Rua do Visconde, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Peniche sob o n.º 651, da freguesia de São Pedro, com o prédio urbano, sito em Dominguinhos,
Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1496, da freguesia de
Ajuda, atribuindo-se a ambos os prédios valores iguais. (NIPG5077/12) ------------------------------

0218 - Processo n.º S3628/12, em nome do Centro de Canoagem do Oeste, sobre a aquisição de
um prédio rústico, sito em Atouguia da Baleia, para construção de instalações de apoio às
atividades do CCO. ---------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3961/12) ---------------------------------

0219 - Processo n.º L12/97, em nome de NIS8 – Imobiliária e Investimento, S.A., para
loteamento de uma propriedade, sita no gaveto formado pelas ruas Arquiteto Paulino Montez e
Estado Português da Índia, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado,
agora, de um pedido de alteração. ----------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o pedido de alteração ao loteamento titulado pelo alvará
de loteamento e de obras de urbanização n.º 1/2005, que consiste na unificação dos oito lotes de
forma a constituir um único lote, devendo a largura da faixa de rodagem do arruamento situado a
tardoz da EB 1 N.º 1 de Peniche ser estreitada, de modo a ter apenas uma via de trânsito, com
circulação de poente para nascente, prever estacionamento do lado sul da via de trânsito e o
passeio confinante com o muro da escola ter uma largura de percurso acessível que cumpra o
Decreto-Lei n.º 163/2006. -------------------------------------------------------------------------------------

0220 - Requerimento, datado de 6 de janeiro de 2012, em nome de Hélio Fernando Ricardo
Codinha, solicitando a reserva de lugares de estacionamento para os hospedes de uma
residencial, sita na Rua dos Pescadores, na ilha do Baleal, já presente em reunião anterior e
acompanhado, agora, de informação administrativa da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 22 de março de 2012, sobre o licenciamento do estabelecimento de
hospedagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando o teor da informação administrativa da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datada de 22 de março de 2012, de que se anexou cópia à minuta da
presente ata, deliberado indeferir o pedido de reserva de lugares de estacionamento.
(NIPG2680/12 M-Doc.5) --------------------------------------------------------------------------------------

0221 - Processo n.º R221/12, em nome de Pedra & Lar – Construção Civil, L.da, para informação
prévia sobre a viabilidade de construção de um condomínio habitacional, no Caminho do Farol,
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em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 29 de março de 2012, deliberado emitir parecer desfavorável, com os
fundamentos constantes dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 8 de março de 2012, e da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e
Controlo, datado de 29 de março de 2012, documentos de que se anexou cópia à minuta da
presente ata. (M-Doc.6) ----------------------------------------------------------------------------------------

0222 - Processo n.º 171/11, em nome de Vítor Sousa Gualdino, para legalização de uma moradia
e muro de vedação, sita em Casais do Baleal. --------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 28 de março de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata,
deliberado aprovar o pedido de legalização da moradia. (M-Doc.7) ------------------------------------

0223 - Processo n.º R352/12, em nome de José Manuel de Jesus Barros, para ocupação da via
pública com uma grua, para proceder à recolha de resíduos de um pátio ou logradouro, sito na
Avenida 25 de Abril, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento dos pedidos apresentados para ocupação da
via pública e do indeferimento proferido por subdelegação de competências.-------------------------

0224 - Processo n.º 201/11, em nome de Consferrel – Construções Sociedade Unipessoal, L.da,
para proceder a alterações no decurso da obra de construção de um edifício de habitação
coletiva, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de uma reformulação, introduzida na sequência do parecer da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento, de 26 de outubro de 2011, e da deliberação da Câmara
Municipal, de 24 de janeiro de 2012. ------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 29 de março de 2012, deliberado aprovar o pedido, nas condições do
parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 28 de março de
2012, documentos de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.8) ---------------------

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

0225 - Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, o senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos
dias 26 e 30 de março, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria de
licenciamento de obras. ----------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.9) ---------------------------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0226 - Ofício n.º 26, datado de 10 de janeiro de 2012, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando a colocação de um sinal vertical de trânsito B2, paragem obrigatória, no
entroncamento da Rua João Moleiro com a Estrada Municipal 571-1, em Casais do Júlio. ---------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a colocação do sinal, conforme solicitado.
(NIPG578/12)
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0227 - Carta, datada de 6 de março de 2012, da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro
de 1902 de Atouguia da Baleia, dando conhecimento de que irá promover o 1.º Passeio de
Clássicos Villa de Atouguia da Baleia, no dia 13 de maio, e que, oportunamente, definirá os
apoios que pretende do Município. ---------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4074/12) ---------------------------------

0228 - Ofício n.º 196, datado de 14 de março de 2012, da Turismo do Oeste, acusando e
agradecendo a posição assumida pelo Município em defesa da identidade do território do Oeste. -
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4530/12) ---------------------------------

0229 - Ofício n.º 199, datado de 15 de março de 2012, da Turismo do Oeste, remetendo cópia do
ofício enviado à senhora Secretária de Estado do Turismo, sobre o processo de revisão do PENT.
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4702/12) ---------------------------------

0230 - Informação n.º 16/2012, do Serviço de Cultura, propondo a aquisição de 50 exemplares
da obra 12 Prisões de Salazar, da autoria de Jaime Serra, pelo valor de 350,00 euros. --------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado adquirir 50 exemplares da obra, pelo preço total de 350,00 euros.
(NIPG5075/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0231 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente, para revisão do projeto de
espaços exteriores da EB 1 de Geraldes.---------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o projeto apresentado. (M-Doc.10) --------------------------

0232 - Estimativa orçamental, elaborada pelo Departamento de Obras Municipais, para os
materiais a utilizar na remodelação do edifício de apoio ao campo de jogos da Fonte Boa.---------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

0233 - Requerimento, datado de 13 de março de 2012, do Automóvel Clube de Portugal –
Clássicos, solicitando parecer para a realização de uma prova maratona denominada 500 milhas
ACP, que terá lugar no dia 5 de maio de 2012, com passagem pelo concelho de Peniche. ----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável. (NIPG4243/12) -----------------------------

0234 - Requerimento, datado de 9 de março de 2012, da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche, solicitando parecer para a realização de um passeio todo-o-terreno, no
dia 1 de abril de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de
30 de março de 2012, que emitiu parecer favorável. (NIPG3934/12) -----------------------------------

0235 - Requerimento, datado de 19 de março de 2012, do Município de Palmela, solicitando
parecer para a realização de um passeio todo-o-terreno, no dia 28 de abril de 2012, organizado
pelo Clube Todo-o-Terreno de Pinhal Novo, denominado Passeio Raid OesTTe, com passagem
pelo concelho de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável. (NIPG4625/12) -----------------------------

0236 - Ofício n.º 266, datado de 12 de março de 2012, do Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde, dando conhecimento de que irá realizar a Corrida Solidária, no dia 11 de abril.------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4625/12) ---------------------------------
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0237 - Requerimento, datado de 19 de março de 2012, de Hilti Portugal, solicitando licença para
a ocupação da via pública, no Campo da República, em Peniche, para promoção dos seus
produtos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir. (NIPG4899/12)------------------------------------------------

0238 - Requerimento, datado de 3 de janeiro de 2012, de Conceitos Gourmet, L.da, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de restauração,
denominado Nau dos Corvos, sito no Cabo Carvoeiro. ---------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 02h00.
(NIPG3526/12)

0239 - Requerimento, datado de 27 de fevereiro de 2012, de Vasco Dias Madeira Lourenço,
solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de
restauração e bebidas, denominado Marisqueira Biomar, sito na Avenida do Mar, n.º 74/76, em
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 10h00 às 02h00.
(NIPG3847/12)

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0240 - Foram presentes diversas solicitações para apoio logístico ou material a entidades
públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder os seguintes apoios:-------------------------------------------
1) Emprestar dez baias, cem cadeiras de plástico, dez expositores e cinco paus de bandeira, à
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho, para a realização de uma Lan Party, nos
dias 11 a 13 de maio de 2012. (NIPG4478/12) -------------------------------------------------------------
2) Dispensar o apoio logístico solicitado pelo Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de
Lisboa, para a realização da sua festa anual, no dia 22 de abril de 2012. (NIPG4857/12) -----------
3) Ratificar o despacho que autorizou a utilização gratuita dos autocarros municipais para o
regresso a Peniche dos alunos da Escola Secundária de Peniche que participaram na XXVII
Peregrinação a Fátima. (NIPG4505/12) --------------------------------------------------------------------
4) Doar cem sacos de plástico (120 litros), à Cercipeniche – Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, para reciclagem de papel e empacotamento de
tampas de plástico, no valor estimado de 19,00 euros. (NIPG4856/12) --------------------------------

Transportes escolares: ------------------------------------------------------------------------------------------

0241 - Foi presente um requerimento, datado de 19 de março de 2012, de Diogo Severino Lopes
Martins, residente em Atouguia da Baleia, solicitando a comparticipação nos encargos com a
utilização de transportes públicos, a fim de poder frequentar a Escola Secundária Rafael Bordalo
Pinheiro, em Caldas da Rainha, e já não se encontrar abrangido pelo programa Passe 4-18. -------
DELIBERAÇÃO: Deliberado deferir. (NIPG5357/12) --------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, 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. -------------------------------------------------------------
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ENCERRAMENTO:

Sendo dezanove horas e cinquenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------


