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ATA N.º 11/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 4 DE MAIO DE 2012:

Aos quatro dias do mês de maio 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, 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 vinte minutos. ----------------------
O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às doze horas, tendo saído após a
votação do ponto 0298.-----------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Luís Lourenço Jorge Ganhão não esteve presente na reunião, por se encontrar
ausente do concelho, tendo a Câmara considerado justificada a sua falta. -----------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata da reunião camarária realizada no passado dia 17 de abril,
tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos
membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra ao cidadão presente, que
manifestou 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Mimoso, na qualidade de explorador do estabelecimento de bebidas Casa do Cais, que
disse que o estabelecimento Bar do Bruno, sito na praia do Baleal, não obstante ter horário de
funcionamento apenas até às quatro horas, encerra, sistematicamente, depois desse horário,
chegando a funcionar às escuras e até às oito horas, o que interfere diretamente no
funcionamento do estabelecimento de que é explorador e que tem horário até às seis horas.
Informou que já se dirigiu ao Comandante do Posto da GNR de Peniche, que lhe disse que a
culpa do desrespeito pelo cumprimento do horário estabelecido é, única e exclusivamente, da
Câmara Municipal de Peniche, uma vez que aquela força de segurança remete à Câmara os
autos-de-notícia, não havendo o necessário desenvolvimento dos processos. -------------------------
O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro que desenvolva o processo para solicitar ao senhor Comandante do Posto Territorial
de Peniche da GNR que se pronuncie sobre as afirmações que foram proferidas pelo munícipe,
relativamente às competências e aos procedimentos da Câmara Municipal de Peniche.
Acrescentou que não é ao Município de Peniche ou aos seus órgãos que compete a fiscalização
do cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos e que a todos os autos-de-
notícia é dado o mesmo tratamento processual. Informou, ainda, que foi solicitado horário de
encerramento às seis horas, para o estabelecimento Bar do Bruno, pretensão que foi negada pela
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador solicitou que a Câmara seja informada de quantos autos-
de-notícia foram remetidos pela GNR ao Município de Peniche, relativamente ao
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estabelecimento Bar do Bruno, e quantas coimas lhe foram aplicadas pelo senhor Presidente da
Câmara. Acrescentou que, já em tempos, levantou a questão da legalidade de um apoio de praia
poder obrigar os clientes a um consumo mínimo.----------------------------------------------------------

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 17 de abril, reuniu-se com a Surf Art, um projeto de inclusão social que tem por base o
surf.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de abril, reuniu-se com a ARH do Tejo para tratar de assuntos relacionados com as
arribas, planos de praia, reposição da legalidade no sítio da Água Doce, albufeira da Barragem
de São Domingos e planos de pormenor das UOPG que decorrem do POOC. ------------------------
- No dia 18 de abril, participou na reunião do Conselho Diretivo da ADRO.--------------------------
- No dia 18 de abril, reuniu-se com os novos membros dos órgãos sociais da Associação de
Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã. ---------------------------------------------------------
- No dia 19 de abril, deslocou-se à povoação de Consolação, para verificar no local a melhor
solução para garantir as acessibilidades a um edifício. ----------------------------------------------------
- No dia 19 de abril, participou no congresso da revista Cais. -------------------------------------------
- No dia 19 de abril, esteve presente no festival Peixe em Lisboa. --------------------------------------
- No dia 23 de abril, participou na Assembleia Geral da ASSECOS – Associação para a
Competitividade e Inovação da Energia e Construção Sustentáveis. ------------------------------------
- No dia 24 de abril, reuniu-se com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.. ---
- No dia 24 de abril, reuniu-se com a ACISCP, sobre a implementação de um sistema de
informação comercial. ------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 24 de abril, reuniu-se com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.. ---
- No dia 24 de abril, participou na entrega de diplomas da atividade O Saber Não Ocupa Lugar,
promovida pelo Sporting Clube da Estrada.-----------------------------------------------------------------
- No dia 25 de abril, participou em diversas atividades das comemorações concelhias do 38.º
aniversário do 25 de abril de 1974, das quais destacou a inauguração da sede da União Juvenil de
Ferrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 26 de abril, reuniu-se com a empresa Estamo – Participações Imobiliárias, S.A.,
proprietária do antigo convento de São Bernardino, e com representantes da Freguesia de
Atouguia da Baleia, da Paróquia de São Leonardo e da povoação de São Bernardino, sobre a
atual situação do imóvel e da utilização da capela e respetivos acessos pela população local.------
- No dia 27 de abril, participou num almoço promovido pela Associação Empresarial de Óbidos,
que teve como tema a linha ferroviária do Oeste. ----------------------------------------------------------
- No dia 28 de abril, esteve presente na inauguração da exposição Associemo-nos! O movimento
associativo no concelho de Peniche, que estará patente no CIAB - Centro Interpretativo de
Atouguia da Baleia, até ao dia 30 de junho de 2012. ------------------------------------------------------
- No dia 30 de abril, participou na sessão de despedida aos estagiários PEPAL.----------------------
- No dia 30 de abril, reuniu-se com a Liga dos Combatentes do Núcleo de Peniche.-----------------
- No dia 30 de abril, deslocou-se à povoação de Bolhos, para avaliar no local a melhor solução
para a normalização do trânsito no largo do Bom Jesus. --------------------------------------------------
- No dia 30 de abril, participou na Assembleia Intermunicipal da Oeste CIM. ------------------------
- No dia 3 de maio, esteve presente na inauguração da V Feira de Ensino, Formação e Emprego
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– Orienta-te. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 3 de maio, participou na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 3 de maio, assistiu ao seminário Uma visão turística que se estende pelo Oeste,
organizado por alunos do Curso Profissional Técnico de Turismo da Escola Secundária de Peniche.
- No dia 3 de maio, reuniu-se com o senhor Padre Pedro Silva, Pároco das Paróquias de Peniche,
e com o senhor João Augusto Barradas, do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para
tratar de diversos assuntos, nomeadamente o memorial a edificar em homenagem a Monsenhor
Manuel Bastos Rodrigues de Sousa. -------------------------------------------------------------------------
- No dia 3 de maio, participou na reunião da Comissão de Utentes do Centro Hospitalar Oeste
Norte com a Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. --------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 18 de abril a 4 de maio
do corrente ano: -------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Na sessão de inauguração do livro “Os concelhos de Peniche e Atouguia da Baleia –
Sociedade e Governança 1773-1840”, da autoria de Ana Batalha. Agradeceu pelo convite e uma
palavra de felicitação à autora desta obra.
- Integrado nas comemorações do 38.º aniversário do 25 de abril, esteve presente, além de
outras, nas seguintes iniciativas:

- Ciclo de cinema documental “48”, de Susana de Sousa Dias, que teve lugar na Capela de
Santa Bárbara – Fortaleza de Peniche;

- Na sessão solene da Assembleia Municipal evocativa do 25 de abri, espaço de excelência
para a intervenção política das forças políticas com assento nos órgãos do Município;

- Na inauguração da sede da União Juvenil de Ferrel, nas instalações da Associação
Desportiva de Ferrel;

- Na revista à portuguesa com o grupo “Gente Gira”, com a peça “…Tens p’rá Troika?...”,
na Serrana, que destacou como um excelente momento cultural;

- Na abertura da exposição “25 de abril de 1974 – 20 fotografias, 20 poemas”, exposição
patente ao público no Salão Nobre da Fortaleza, até dia 27 de maio;

- Hastear da Bandeira no Largo do Município, com participação da Banda Filarmónica “A
Serrana”;

- Na abertura da exposição “Associemo-nos – Movimento Associativo no concelho de
Peniche”, que teve lugar no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia.

- Entrevista no + Oeste.
- No convívio ocorrido na Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho;

- No almoço convívio do 17.º aniversário da Casa do Benfica de Peniche.
- No habitual convívio dos funcionários dos Serviços de Higiene e Limpeza do Município de
Peniche.
- Na festividade dos alunos de Religião e Moral da Escola Secundária de Peniche.
- Manifestação do 1.º Maio, em Leiria – (Sindicato Conserveiras).
- Na cerimónia de inauguração da 5.º edição da “Orienta-te – Feira de Ensino, Formação e
Emprego”. Esta feira disponibiliza um conjunto de informações e recursos úteis às tomadas de
decisão dos jovens quanto aos seus percursos qualificantes e de inserção na vida ativa e conta
com a presença de cerca de 70 expositores com ofertas em áreas como o ensino superior,
formação avançada, ensino regular, cursos de educação e formação, formação profissional,
emprego, empreendedorismo e voluntariado. Do programa da iniciativa constam a realização
de um seminário dedicado ao setor turístico: “Uma visão turística que se estende pelo Oeste”,
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dinamizado por alguns alunos da Escola Secundária de Peniche; sessões de esclarecimento
sobre ofertas formativas existentes em alguns estabelecimentos de ensino superior e
esclarecimentos sobre o trabalho temporário. A animação ficará ao cargo da Tuna Académica e
o Grupo de Serenatas da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e de alguns
expositores com a realização de demonstrações associadas à sua oferta formativa. Este evento
destina-se à população em geral, com especial destaque para os jovens, desempregados,
escolas, organizações governamentais e não-governamentais, orientadores profissionais,
empresas, promotores e empreendedores. A Orienta-te é uma organização da Câmara
Municipal de Peniche e conta com os apoios da EB 2.3. D. Luís de Ataíde, M.C. Eventos, 102
FM Rádio e AXA Seguros.
- No encontro de escuteiros da região de Lisboa, integrado no dia de S. Jorge, com a
participação de cerca de 7000 jovens. Uma palavra de felicitação aos Agrupamentos de
Escuteiros de Peniche e Atouguia da Baleia.
O Senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Com as senhoras Ida Guilherme, Maria do Rosário Leitão e Graça Ramos, sobre o
funcionamento das reuniões de atribuição do Selo de Qualidade das Rendas de Bilros de
Peniche, a fim de escolher a coordenadora da Comissão. Foi escolhida, por consenso, a senhora
Ida Guilherme. A comissão já iniciou funções.
- Na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Peniche, ocorrida nos dias 26 e 27 de abril.
- Do Conselho Geral da Escola Secundária de Peniche.
- Da Câmara Municipal de Peniche.
- Com a ACISCP sobre o projeto desta instituição de promoção do comércio local.
- Com o Padre Pedro Jorge Silva e o senhor João Augusto Barradas sobre vários assuntos da
paróquia e da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.
- Do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento.
- Com os diretores de agrupamentos de escolas sobre assuntos relacionados com a edução no
concelho de Peniche.
- Deslocação aos Bolhos para equacionar a proposta/solução de rotunda dos Bolhos.
- Conclusão, no dia 17 de abril, da negociação do protocolo de Aplicação da Renda de Bilros de
Peniche na joalharia.
- Com a comissão de utentes do Hospital Oeste Norte.
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou os seguintes votos:
- Felicitação ao GDA pela conquista do campeonato distrital da Divisão de Honra da
Associação de Futebol de Leiria de Juniores que garantiu desta forma o acesso à 2.ª divisão
nacional da modalidade. Uma palavra de felicitação ao seu treinador, Fernando Pereira, e aos
diretores do GDA.
- Reconhecimento público às nossas funcionárias Cristina Santos e Milene Alves pela
participação voluntária num certame em Barcelona, de 27 a 29 de abril, para promoção das
Rendas de Bilros de Peniche.» [sic] --------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de abril, reuniu-se com engenheiros da ARS, sobre as acessibilidades às instalações
Centro de Saúde de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de abril, assistiu a um torneio de loto realizado por idosos. --------------------------------
- No dia 18 de abril, reuniu-se com os novos membros dos órgãos sociais da Associação de
Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã. ---------------------------------------------------------
- No dia 21 de abril, participou na festa de aniversário do Centro de Canoagem do Oeste. ---------
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- No dia 22 de abril, assistiu à festa anual do Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de
Lisboa, realizada em Peniche, e que juntou mais de seis mil escuteiros. Felicitou os
agrupamentos de escuteiros de Peniche e de Atouguia da Baleia pela organização da festa.--------
- No dia 22 de abril, assistiu ao Festival de Folclore Infantil de Ferrel. --------------------------------
- No dia 24 de abril, participou na reunião do grupo de trabalho de emprego e formação
empreendedorismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 24 de abril, no âmbito do ciclo de cinema documental, assistiu ao documentário
Natureza Morta. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 25 de abril, participou em diversas atividades das comemorações concelhias do 38.º
aniversário do 25 de abril de 1974. ---------------------------------------------------------------------------
- No dia 26 de abril, reuniu-se com um aluno da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da
rainha, sobre o tratamento do documentário Histórias de Vida. -----------------------------------------
- No dia 27 de abril, no âmbito do ciclo de cinema documental, assistiu ao documentário
Processo-Crime 141/53 Enfermeiras no Estado Novo.----------------------------------------------------
- No dia 28 de abril, esteve presente na inauguração da exposição Associemo-nos! O movimento
associativo no concelho de Peniche, que estará patente no CIAB - Centro Interpretativo de
Atouguia da Baleia, até ao dia 30 de junho de 2012. ------------------------------------------------------
- No dia 30 de abril, assistiu a uma atividade comemorativa do Dia Internacional da Dança, no
âmbito do Plano de Atividades de Promoção da Cidadania Sénior. ------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Prestou as seguintes informações: ----------------------------------------------------------------------------
- Que participou em duas reuniões do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados
de Águas e Saneamento. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Que participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM, onde foi apreciado o projeto
da Oeste Sustentável, que prevê a colocação de cerca de 45 000 luminárias com tecnologia led,
em toda a região Oeste, que corresponde a um investimento de 11,3 milhões de euros, sem IVA,
com uma comparticipação do QREN de 80% a 95%. -----------------------------------------------------
- Que participou na Assembleia Intermunicipal da Oeste CIM.------------------------------------------
- Que participou numa reunião da empresa Águas de Portugal com os municípios que integram a
empresa Águas do Oeste, sobre o desenvolvimento de uma empresa para gestão do sistema de
abastecimento de água em baixa para o Oeste. -------------------------------------------------------------
- Que o Conselho de Ministros aprovou, no dia 3 de maio, uma proposta de lei que define as regras
e os critérios aplicáveis à criação e ao provimento de cargos dirigentes na administração local. -----

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Saudou a 5.ª edição da Feira de Ensino, Formação e Emprego – Orienta-te, nomeadamente os
participantes e as entidades que a tornaram possível, dizendo que se trata de um evento meritório. -
- Relativamente à entrada em funcionamento dos semáforos instalados no cruzamento das ruas
Sacadura Cabral, Gago Coutinho e Heróis do Ultramar com a Rua Dr. João de Matos Bilhau, em
Peniche, disse que espera que este sistema de controlo de trânsito seja um sucesso e sugeriu a
marcação de sinalização horizontal para auxiliar os condutores. ----------------------------------------

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.------------------------
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CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

Foram presentes, para efeitos de aprovação, as seguintes minutas de protocolos: --------------------

0273 - A celebrar com a Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã, que
tem por objetivo a cedência das instalações da EB1 n.º 2 de Atouguia da Baleia, sita no lugar de
Coimbrã, para instalação de um centro de convívio.-------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e que fica apenso à minuta da presente ata, devendo ser acrescentado ao mesmo que
a cedência do edifício será apenas pelo período em que se encontrar suspenso o seu
funcionamento como estabelecimento de ensino. (M-Doc1) ---------------------------------------------

0274 - A celebrar com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., que tem por
objeto a gestão dos fogos do Bairro dos Pescadores das Berlengas, sito na ilha da Berlenga. ------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e que fica apenso à minuta da presente ata. (M-Doc2) -------------------------------------

0275 - A celebrar com a empresa Sociedade Ricardo & Ricardos Joalheiros, S.A., que tem por
objetivo a divulgação e promoção das rendas de Bilros de Peniche. ------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e que fica apenso à minuta da presente ata. (M-Doc3) -------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

0276 - Foi presente o projeto do Regulamento de atribuição das casas denominadas “Abrigo dos
Pescadores”, sitas na ilha da Berlenga.---------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com o projeto de regulamento apresentado e submetê-
-lo à apreciação do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.. -------------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

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

0277 - Carta, datada de 17 de abril de 2012, do Sintap – Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, remetendo informação sobre uma
reunião realizada com o Secretário de Estado das Autarquias, sobre a pretensão do Governo em
alterar o regime de mobilidade, sector empresarial e estatuto do pessoal dirigente. ------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6207/12) ---------------------------------

0278 - Carta n.º 61/D/12, datada de 19 de abril de 2012, da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, agradecendo o apoio prestado pelo Município no âmbito do
1.º Passeio Todo-Terreno. -------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6346/12) ---------------------------------

0279 - Carta n.º 56/DI, datada de 18 de abril de 2012, da Cercipeniche – Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, dando conhecimento da realização da
IV Caminhada Solidária, no dia 5 de maio. -----------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6426/12) ---------------------------------
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0280 - Carta n.º 6/DI, datada de 11 de abril de 2012, da Cercipeniche – Cooperativa de Educação
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, divulgando a Campanha Pirilampo Mágico 2012,
que decorre de 5 a 27 de maio. --------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6427/12) ---------------------------------

0281 - Carta, datada de 23 de abril de 2012, do Centro de Solidariedade Social, Convívio e
Cultura de Geraldes, dando conhecimento dos novos eleitos para os seus corpos gerentes.---------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e felicitar os novos membros dos corpos
gerentes pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções.
(NIPG6712/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0282 - Carta, datada de 30 de abril de 2012, do Grupo Desportivo Atouguiense, dando
conhecimento de que a sua equipa de juniores se sagrou Campeã Distrital da Divisão de Honra
da Associação de Futebol de Leiria, ficando apurada para a Segunda Divisão Nacional para a
época 2012/2013.------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e felicitar a equipa, jogadores e técnicos, e a
coletividade. (NIPG6713/12)----------------------------------------------------------------------------------

0283 - Carta, sem data, da Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã,
remetendo convite para o 7.º Torneio de Sueca, que se realizará no dia 6 de maio de 2012. --------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6218/12) ---------------------------------

0284 - Informação, datada de 2 de maio de 2012, do Departamento Administrativo e Financeiro,
solicitando parecer prévio vinculativo para a contratação dos serviços de: Assessoria e
consultadoria em processos de contratação pública; Consultadoria jurídica na área do urbanismo
e Aquisição de serviços para coordenação e fiscalização da empreitada de “Obras de recuperação
do fosso da muralha de Peniche, incluindo acompanhamento ambiental e de qualidade”. ----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 2
de maio de 2012, que concedeu o parecer prévio vinculativo solicitado. (M-Doc.4) -----------------

0285 - Informação n.º 10/2012, datada de 3 de maio de 2012, dos Serviços de Turismo,
apresentando a proposta de horário de funcionamento do comboio turístico, para o ano de 2012. -
DELIBERAÇÃO: A Câmara, considerando o preceituado no artigo 14.º Decreto-Lei n.º
249/2000, de 13 de outubro, e depois de ter verificado que se encontra assegurado o
cumprimento das condições referidas nas alíneas a) a c) (do n.º 1) do artigo 13.º do referido
diploma, deliberou autorizar a circulação do comboio turístico, veículo propriedade do
Município de Peniche, com a matrícula 15-22-SI, no ano de 2012, com os itinerários, paragens,
horários e preços que adiante se indicam: -------------------------------------------------------------------
Circuito 1 – Peniche/Baleal – Com partidas às 10h00 e às 16h10 e chegadas às 11h25 e às 17h30,
respetivamente, sem paragens durante o circuito, com partida e chegada na Rua Alexandre
Herculano, junto ao Posto de Turismo. ----------------------------------------------------------------------
Circuito 2 – Costa de Peniche – Com partidas às 11h40 e às 14h30 e chegadas às 12h30 e às
15h20, respetivamente, com paragem no Cabo Carvoeiro, com partida e chegada na Rua
Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo.---------------------------------------------------------
Circuito 3 – Península de Peniche/Visita Guiada – Com partida às 14h50 e chegada às 15h50,
apenas às quartas-feiras, de 2 de julho a 7 de setembro de 2012, sem paragens durante o circuito,
com partida e chegada na Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo.--------------------
O preço do bilhete para cada um dos circuitos é de 1,20 euros, para as crianças, e de 1,70 euros,
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para os adultos. (M-Doc.5 NIPG6782/12)-------------------------------------------------------------------

0286 - Informação n.º SMPC 038/12, datada de 24 de abril de 2012, do Serviço Municipal de
Proteção Civil, sobre a existência de acácias no Pinhal Municipal do Vale Grande. -----------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6784/12) ---------------------------------

0287 - Informação n.º SMPC 041/12, datada de 2 de maio de 2012, do Serviço Municipal de
Proteção Civil, remetendo os relatórios de atividades da Equipa de Sapadores Florestais dos anos
de 2010 e 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6785/12) ---------------------------------

0288 - Informação, datada de 27 de abril de 2012, do Departamento de Energia e Ambiente,
sobre os consumos da iluminação pública. ------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6798/12) ---------------------------------

0289 - Informação, datada de 26 de abril de 2012, do Departamento de Energia e Ambiente,
sobre a recolha de entulhos no concelho. --------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6797/12) ---------------------------------

0290 - Requerimento, datado de 26 de abril de 2012, de Trunfo Mítico, L.da, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas e
dancing, denominado Gira Club, sito na Estrada Marginal Norte, em Peniche. ----------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 23h00 às 06h00,
com validade até 31 de dezembro de 2012. (NIPG6500/12) ---------------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

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

0291 - Informação, datada de 9 de abril de 2012, do Serviço de Ação Social, Solidariedade e
Habitação, dando conhecimento da situação do condomínio do bloco 3 do Bairro Velho da
Fundação Salazar, propriedade do Município em 1/6, e propondo o aumento da quota mensal de
10,00 euros para 20,00 euros, por fração. -------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e autorizar o pagamento de 20,00 euros
mensais pela quota do condomínio. (NIPG6710/12) ------------------------------------------------------

0292 - Informação, datada de 30 de abril de 2012, da Divisão de Planeamento e Intervenção
Social, sobre as candidatura ao programa Porta 65 Jovem, que decorrem até 31 de maio,
disponibilizando o Serviço de Ação Social, Solidariedade e Habitação apoio na formalização das
candidaturas para quem pretender. ---------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6711/12) ---------------------------------

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 2:

0293 - Foram presentes os documentos contabilísticos para a primeira alteração ao Orçamento da
Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal
para 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------
1) Aprovar a alteração n.º 1 ao Orçamento da Receita, para o ano em curso, a qual regista o valor
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de 25 000,00 € em reforços de receitas correntes.----------------------------------------------------------
2) Aprovar a alteração n.º 1 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o
valor de 65 250,00 € em reforços de despesas correntes, 40 250,00 em anulações de despesas
correntes, 505,00 € em reforços de despesas de capital e igual valor em anulações de despesas
correntes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Aprovar a alteração n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 2505,00 € em reforços e igual valor em anulações. ----------------------------------
4) Aprovar a alteração n.º 1 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 25 000,00 € em reforços e 5000,00 € em anulações. ---------------------------------
Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. ----------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

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

0294 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de António Vieira
Henriques, no âmbito do processo de obras n.º C53/12. --------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de uma parcela de terreno, com a área de 165,00
m², sita na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei, a desanexar do prédio urbano descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 468, da freguesia de Serra d'El-Rei, e
inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 894, para ser integrada no
domínio público, nomeadamente para passeios.------------------------------------------------------------

0295 - Informação, datada de 11 de abril de 2012, da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, sobre o licenciamento do estabelecimento O Popular, concretamente quanto ao
número de lugares sentados que estão a ser disponibilizados e os que constam na licença emitida.
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e voltar a apreciar o assunto na próxima
reunião da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------

0296 - Processos n.º 2/11, para infraestruturas urbanísticas na Avenida do Mar, em Casais do
Baleal, e R2145/11, sobre a viabilidade de localização de um posto de transformação público de
energia elétrica, em espaço público, sito junto à Avenida do Mar, em Casais do Baleal, ambos
em nome de Construções Vila Maria, L.da, acompanhados de uma informação da Divisão de
Planeamento de Obras e Infraestruturas, datada de 30 de março de 2012. -----------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião da Câmara. ------------------

0297 - Estudo viário, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, para
implantação de uma rotunda, na Rua de Santo António, na povoação de Bolhos, acompanhado de
uma proposta de alteração ao projeto aprovado, em reunião de 2 de agosto de 2011. ----------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta de alteração, que consiste na alteração da
medida do raio interior de 3,00 para 2,50 metros, devendo a rotunda ser implantada com
pavimento diferenciado e conter refletores tipo “olho-de-gato”.-----------------------------------------

0298 - Estudo urbanístico, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo,
para construção de estacionamentos na Rua Infante D. Henrique, em Casais do Baleal, a poente
da Balealcoop. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta apresentada. (M-Doc.6) --------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 04.05.2012 * Livro 103 * Fl.116

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na votação dos
pontos que se seguem.------------------------------------------------------------------------------------------

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0299 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder os seguintes apoios:-------------------------------------------
1) Emprestar 80 baias, montar dois quiosques, assegurar a limpeza dos sanitários e recinto junto
ao quartel dos Bombeiros Voluntários, assumir o pagamento dos encargos com o fornecimento
de água e eletricidade e isentar do pagamento de taxas municipais, para a realização de um
arraial de angariação de fundos, pelo Núcleo de Gestão Turística e Hoteleira da Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, no dia 8 de maio de 2012.
(NIPG6049/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Autorizar a utilização de socalcos da área de campismo da Berlenga, gratuitamente, nas noites
de 8 para 10 de junho, pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. (NIPG6781/12) ---
3) Emprestar quiosques, tendas, rede sombra, baias e caixotes para lixo, ceder sacos para o lixo,
assegurar o serviço de limpeza no recinto junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários, nos dias
15 a 18 de maio, assegurar os almoços dos seguranças (oito pessoas) no refeitório do Centro
Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, nos dias 15 a 18 de maio, autorizar a
utilização da Casa Municipal de Juventude, gratuitamente, pelos seguranças (oito pessoas),
durante os dias do evento, colocar areia para a realização de uma garraiada, assumir o pagamento
dos encargos com o fornecimento de eletricidade, isentar do pagamento de taxas municipais e
conceder um subsídio, no valor de 600,00 euros, à Associação de Estudantes da Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do Mar, para a realização da Semana Académica, nos dias 15 a 19 de
maio de 2012. (NIPG5072/12) --------------------------------------------------------------------------------
4) Dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado na
informação do Serviço de Turismo, datada de 3 de maio de 2012, para a realização de um evento
organizado pela Escola Secundária de Peniche, que terá lugar nos dias 5 e 19 de maio de 2012.
(NIPG6783/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Ratificar o despacho que autorizou o empréstimo de tela, projetor e portátil e a doação de seis
latas de conserva, para a realização do seminário Uma visão turística que se estende pelo Oeste,
organizado pela Escola Secundária de Peniche, que teve lugar no dia 3 de maio de 2012.
(NIPG6783/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

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. -------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo doze horas e dez minutos, o senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de
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
assino.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


