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ATA N.º 13/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2012:
Aos vinte e nove 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, 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 vinte minutos. ---------------------O senhor Vereador Francisco Salvador só participou na reunião a partir das onze horas e
cinquenta minutos, tendo chegado após a votação do ponto 0333. -------------------------------------O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às treze horas, tendo saído após a
votação do ponto 0336.----------------------------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata da reunião camarária realizada no dia quinze de maio de
dois mil e doze, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. ---------------------------------------------------------------------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:
- Informou que a Inspeção-Geral de Finanças se encontra a fazer uma inspeção ordinária ao
Município de Peniche.------------------------------------------------------------------------------------------ Apresentou o texto que a seguir se transcreve e perguntou se algum dos membros da Câmara
tinha alguma objeção ao mesmo: ----------------------------------------------------------------------------«Dia Nacional do Pescador
Distinção Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (Peniche), Instituto Politécnico de
Leiria
A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, sediada
em Peniche, possui atualmente mais de 1300 alunos e cerca de 110 docentes, desenvolvendo
atividades de formação e investigação científica em duas áreas principais – o Turismo e a
Ciência e Tecnologia do Mar. A sua oferta formativa engloba diversos cursos de especialização
tecnológica, licenciaturas e mestrados, sendo um contributo efetivo para o desenvolvimento
socioeconómico do concelho de Peniche e da região Oeste.
Recentemente, o Instituto Politécnico de Leiria, através da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar e do Grupo de Investigação em Recursos Marinhos (GIRM), viu aprovada
uma candidatura no âmbito do programa Mais Centro (QREN) para a construção de um edifício
inteiramente dedicado à investigação aplicada aos recursos marinhos – CETEMARES. Esta
infraestrutura científica, localizada no Porto de Pesca de Peniche, albergará o GIRM, será um
forte contributo para a fileira da pesca, permitindo de igual modo uma maior integração da
ESTM na comunidade local.
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A ESTM, através do GIRM e do Grupo de Investigação em Turismo (GITUR), tem demonstrado
um papel ativo na dinamização do GAC-Oeste através da submissão de projetos de I&D, cuja
aprovação e desenvolvimento terá um forte impacto na gestão e valorização dos recursos
marinhos, assim como na diversificação de atividades económicas em torno do Mar. Caso disso
são os projetos Pilado Add Value, Percebe, Fish Tour e MTM – Maritime Tourism Marketing.
Um dos projetos mais relevante, com ligação estreita à atividade piscatória, é o projeto Bubble
Net, cuja importância e caracter inovador associado foram reconhecidos pelo PROMAR.
No passado recente, docentes e investigadores da ESTM estiveram também envolvidos na
elaboração do dossier de candidatura submetido à UNESCO no âmbito do programa “Man and
Biosphere”, que culminou com a aprovação em 2010 da Reserva Natural das Berlengas como
Reserva da Biosfera. Esta instituição de ensino superior desempenhará um papel crucial no
desenvolvimento do trabalho de campo necessário à monitorização ambiental e humana desta
reserva, por forma a cumprir os objetivos assumidos perante a UNESCO.
Ao nível da indústria de transformação de pescado, a ESTM tem desenvolvido nos últimos
tempos um conjunto significativo de prestações de serviços a diversas empresas locais, regionais
e nacionais, de modo a acrescentar valor a produtos alimentares já existentes, no
desenvolvimento de novos produtos, bem como na definição de novos métodos produtivos.
Para além disso, a ESTM tem exercido uma forte aposta na educação e sensibilização dos mais
jovens para a importância do Mar, sendo um dos parceiros da Semana Tanto Mar e do Guia de
Escolas e Profissões do mar, conjuntamente com a Câmara Municipal de Peniche e Revista
Fórum Estudante.
Finalmente, a ESTM tem privilegiado a sua integração no seio da comunidade local e regional,
através do desenvolvimento de atividades na escola, com a cedência das instalações, e na
localidade, com atividades científicas, de supervisão e lúdicas, desenvolvidas por alunos e
docentes, contribuindo de forma efetiva para a transferência de conhecimento para a sociedade,
assumindo-se como um agente difusor e estimulador do desenvolvimento.
Por todo este conjunto de razões, e no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Pescador
em Peniche no ano de 2012, é proposta a atribuição de uma distinção à Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria.
Câmara Municipal de Peniche, 29 de maio de 2012» [sic]----------------------------------------------O senhor Vereador Carlos Amaral disse que não tem qualquer objeção relativamente à proposta
apresentada, mas que gostaria que o assunto tivesse sido colocado à apreciação da Câmara de
outra forma e mais atempadamente, até porque seria deselegante, agora, manifestar uma opinião
contrária depois de tudo já estar decidido. Referiu, ainda, que a ciência e a investigação são cada
vez mais necessárias e o papel que a ESTM/IPL tem tido nesta área tem sido muito importante.
Contudo, considera que as comemorações do Dia Nacional do Pescador, do ponto de vista da
homenagem ou distinção, se deveriam centrar na figura do pescador, para preservação da
memória e pela sua importância na história e tradição da nossa terra. Perguntou se, nos anos
anteriores, foram distinguidas outras instituições. --------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que se pretende valorizar a pesca, por isso se escolheu este
dia para a inauguração dos novos armazéns do porto de pesca, e que já foram agraciadas outras
instituições, como o Instituto de Socorros a Náufragos e a Força a Aérea, entre outras. ------------O senhor Vereador Luís Ganhão disse que não tem nada contra a proposta apresentada, pelo
serviço que tem sido prestado pela instituição à comunidade e que julga que cabe no contexto
das comemorações. Acrescentou que partilha da opinião do senhor Vereador Carlos Amaral, por
se estar a opinar sobre uma escolha já consumada. -------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do programa das comemorações do Dia
Nacional do Pescador e explicou o que se pretende com cada um dos temas do debate.------------- Informou que, no dia 31 de maio, irá reunir-se com a ESIP e com a Docapesca. -------------------
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- Deu conhecimento de que será elaborado um documento a dar conta dos assuntos tratados na
reunião sobre o hospital de Peniche e de que haverá nova reunião no dia 5 de junho. --------------- Sobre as obras de consolidação que o INAG irá fazer nas arribas da Consolação, disse que esta
intervenção é urgente mas que também é urgente uma intervenção nas arribas de São Bernardino.
- Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 15 de maio, participou nas Conversas em Rede, uma iniciativa da Docapesca que
decorreu nas instalações da ESTM. -------------------------------------------------------------------------- No dia 16 de maio, reuniu-se com o Turismo de Portugal, sobre possíveis intervenções desta
entidade para estimular as atividades económicas das empresas. Informou que convidou a
Associação das Escolas de Surf e o Península de Peniche Surf Clube para estarem presentes,
tendo sido abordado o tema dos licenciamentos e fiscalização das escolas de surf face ao POOC.
- No dia 16 de maio, assistiu à sessão Miúdos Seguros na Net, que decorreu na EB 2.3 D. Luís de
Ataíde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 17 de maio, participou nas comemorações do Dia Mundial da Hipertensão. Deu
conhecimento do agrado da Sociedade Portuguesa de Hipertensão pela forma como as iniciativas
decorreram e da grande participação da população. ------------------------------------------------------- No dia 17 de maio, participou na celebração do protocolo do projeto Ser Portugal, para
aplicação de Rendas de Bilros de Peniche em joalharia. -------------------------------------------------- No dia 19 de maio, participou na festa de encerramento das comemorações do 90.º aniversário
do Grupo Desportivo Atouguiense. -------------------------------------------------------------------------- No dia 21 de maio, acompanhado de elementos da ARH do Tejo, da Capitania do Porto de
Peniche e do Serviço Municipal de Proteção Civil, visitou a ilha da Berlenga para verificação da
evolução anual, delimitação de áreas de risco e retirada das pedras mais soltas das arribas. -------- No dia 21 de maio, recebeu alguns elementos do grupo parlamentar do PCP e acompanhou-os
numa visita à Cercipeniche. ----------------------------------------------------------------------------------- No dia 22 de maio, participou na sessão de homenagem a José Ribeiro Vieira. --------------------- No dia 22 de maio, participou na reunião da Comissão de Utentes em Defesa do Hospital. ------ No dia 23 de maio, participou numa sessão na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
sobre surf, desenvolvimento social e centros de alto rendimento. --------------------------------------- No dia 24 de maio, participou na sessão de abertura do International Meeting on Marine
Resources, que decorreu na ESTM. -------------------------------------------------------------------------- No dia 24 de maio, esteve nas instalações da empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A., que
foram visitadas pelo Presidente do Montepio Geral, um dos patrocinadores do projeto Mare
Nostrum. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 24 de maio, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. ------------------ No dia 25 de maio, recebeu o correspondente em Portugal da rádio nacional alemã, que
pretendia informações sobre a energia das ondas.---------------------------------------------------------- No dia 25 de maio, assistiu à apresentação pública de um projeto no âmbito do GAC Oeste,
sobre a Lagoa de Óbidos. -------------------------------------------------------------------------------------- No dia 25 de maio, participou numa reunião na ADRO. ------------------------------------------------ No dia 25 de maio, participou numa reunião com a população de São Bernardino. ---------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 15 a 29 de maio
corrente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Esteve presente na iniciativa de encerramento comemorações do 90.º aniversário do Grupo
Desportivo Atouguiense, que teve lugar na sede da Sociedade Filarmónica União 1.º de
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Dezembro de Atouguia da Baleia.
- Na iniciativa da comemoração do 62.º aniversário da União Desportiva e Cultural de São
Bernardino.
- Na receção a dois deputados do PCP, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito das
Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
- No 1.º Concerto de Primavera, com a participação de alunos da E.B2.3 de Atouguia da Baleia
e da Academia de Música de Óbidos.
- Na receção a alunos da E.B n.º 1 de Calheta – Madeira, que estiveram em Peniche, a convite
da E.B1 n.º 1.
- Na partida da “Corrida Solidária”, organizada pelo Centro Solidariedade e Cultura de
Peniche e com a colaboração com os Médicos do Mundo.
- No Festival de Escolas de Natação, organizado pelas Piscinas Municipais.
- Na cerimónia do Dia Mundial da Hipertensão.
O senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche
- Na cerimónia de assinatura do Protocolo para aplicação de Rendas de Bilros de Peniche em
artigos de joalharia. Estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche,
o Vice-Presidente, Jorge Amador, e o Vereador Jorge Abrantes. Aliar a tradição à inovação de
produtos em rendas de bilros é a premissa que está na origem da parceria estabelecida entre a
Autarquia e o projeto “SER Portugal” da Sociedade Ricardo e Ricardos Joalheiros. Este feito
foi formalizado através da assinatura de Protocolo entre as duas entidades, no passado dia 17
de maio, quinta-feira, pelas 11h00, na Escola Municipal de Rendas de Bilros de Peniche. A
apresentação da coleção de joias com aplicação de rendas de bilros de Peniche, constituída por
dez peças exclusivas está agendada para o mês de setembro e a apresentação pública da
primeira peça terá lugar no próximo dia 27 de julho, no âmbito da Mostra Internacional de
Rendas de Bilros. A valorização e preservação desta arte secular enquanto garante da
sustentabilidade deste sector, continua assim a ser assegurada por esta Câmara Municipal que
tem demonstrado um forte interesse na manutenção deste saber fazer ancestral enraizado na
comunidade de Peniche.
Após a consolidação do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Peniche e o
Modatex – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e
Lanifícios, para aplicação das Rendas de Bilros de Peniche em artigos de vestuário e acessórios
de moda, as rendas de bilros de Peniche serão presenteadas com a sua aplicação em artigos de
joalharia.
- Reuniu com a equipa, sobre a preparação da Mostra Internacional de Rendas de Bilros de
Peniche, a realizar entre os dias 26 e 29 de Julho em Peniche.
- Reuniu com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia, no âmbito da generalização das refeições escolares aos estudantes do 1.º
ciclo.
- Participou em reunião do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, no
âmbito de assuntos relacionados com a Educação.
- Reuniu com a Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora da Guia, em Ferrel.
- Na Sessão pública de esclarecimento com a população de São Bernardino, sobre diversos
assuntos de interesse para aquela localidade.
O Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta da realização de diversas obras municipais, tais
como:
- Reabilitação da rampa do Quebrado, a partir do dia 4 de junho;
- Colocação de massa asfáltica em diversos arruamentos do concelho;
- Instalação de wc na praia da Consolação;
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- Construção de rotunda na Avenida Papa Paulo VI, em Peniche;
- Preparação da obra de reabilitação na E.B1 de Geraldes;
- Conclusão das obras nos balneários do Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo;
- Foram iniciadas as obras nos espaços exteriores do Bairro Luís de Camões em
conjunto com a Junta de Freguesia de Conceição.» [sic] -----------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 18 de maio, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, participou
na visita guiada com idosos ao CIAB e a diversas igrejas de Atouguia da Baleia.-------------------- No dia 19 de maio, no âmbito do programa Leonardo da Vinci, participou numa iniciativa
dinamizada pela ADEPE. -------------------------------------------------------------------------------------- No dia 21 de maio, reuniu-se com os responsáveis pelos CNO de Peniche, para preparação do
encontro dos CNO do Oeste. ---------------------------------------------------------------------------------- No dia 23 de maio, reuniu-se com representantes da EDP, sobre o corte de energia elétrica ao
acampamento ilegal da Fonte Boa. --------------------------------------------------------------------------- No dia 24 de maio, participou na reunião do Conselho Executivo do Conselho Local. ------------ No dia 25 de maio, participou numa reunião com a população de São Bernardino. ---------------- No dia 28 de maio, participou na visita de idosos ao quartel dos Bombeiros Voluntários de
Peniche.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28 de maio, participou na reunião da comissão alargada da CPCJ. --------------------------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Fez uma análise ao acordo firmado entre o Governo e a ANMP, que cria as bases do Programa
de Apoio à Economia Local (PAEL), o qual permitirá a revitalização das economias locais e que
facilitará a regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias à
data de 31 de Março de 2012. --------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que se na cadeia comercial todos honrassem os seus compromissos e pagassem a tempo e
horas, a economia nunca teria dado a volta que deu e o país não estaria no estado em que está.
Lembrou que o Município pode aproveitar a receita arrecadada com o IMI para pagar às
freguesias, coletividades e eleitos locais algumas das dívidas que tem. -------------------------------- Perguntou qual a receita arrecada com o IMI no corrente ano e a sua evolução nos últimos seis
anos. O senhor Vereador Jorge Abrantes informou que foram cobrados um milhão e novecentos
e trinta mil euros de IMI, tendo sido retido o valor de quarenta e oito mil euros para pagamento
de encargos de liquidação e cobrança e cento e dois mil seiscentos e oitenta e sete euros
referentes aos 5% para as reavaliações, pelo que o Município arrecadou um milhão e setecentos e
setenta e oito mil euros. Acrescentou que em 2011 o Município tinha arrecadado um milhão e
setecentos e setenta e sete mil euros. ------------------------------------------------------------------------ Disse que se congratula por o Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
reconhecer, numa informação que está nos documentos da ordem do dia, que existe toda a
prioridade e todo o interesse em avançar com planos de urbanização ou com instrumentos que
orientem o planeamento urbano. -----------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Carlos Amaral:
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- Manifestou a sua satisfação pela intervenção que a Administração Central irá realizar nas
arribas da Consolação e a sua preocupação relativamente às arribas de São Bernardino.------------ Congratulou-se por Peniche ter sido escolhido para as comemorações nacionais do Dia
Mundial da Hipertensão e pela forma como estas decorreram. ------------------------------------------ Lamentou a forma como foi efetuado o cortejo dos estudantes da ESTM, que coincidiu com as
comemorações do Dia Mundial da Hipertensão, e sugeriu que, de futuro, a Câmara tome uma
posição mais incisiva, por forma a dignificar o cortejo académico. ------------------------------------- Disse que verificou que os contentores para lixo foram limpos pela última vez em maio de 2011
e perguntou para quando está prevista nova limpeza. O senhor Presidente da Câmara disse que
ainda não foi feita a contratação do serviço e solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável
pelo Pelouro, que fosse dada indicação aos serviços para fazerem um plano de ataque às
situações mais críticas. O senhor Vice-Presidente disse que a redução brutal de receitas das
autarquias, imposta pelos governos de José Sócrates e Passos Coelho, e a redução de pessoal das
autarquias criaram este tipo de problemas às populações e assumiu que irá criar uma equipa
interna para a lavagem dos contentores do lixo do concelho. -------------------------------------------- Sugeriu que se coloquem placas indicativas da localização dos pesqueiros da Marginal Norte. - Alertou para a necessidade de reforçar a proteção do miradouro situado junto ao Santuário de
Nossa Senhora dos Remédios. O senhor Presidente da Câmara disse que o Serviço Municipal de
Proteção Civil e o Departamento de Obras Municipais, envolvendo a Junta de Freguesia e a
ARH do Tejo, irão fazer o reconhecimento das condições de segurança dos pesqueiros. ----------- Congratulou-se pela colocação de areias na praia da Gamboa.----------------------------------------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. -----------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
0328 - O senhor Presidente da Câmara propôs a realização de duas reuniões extraordinárias, nos
dias três e cinco de junho, com início pelas quinze horas e catorze horas e trinta minutos,
respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação
escrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE FELICITAÇÃO:
0329 - O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou o seguinte voto de felicitação: ------«Voto de Felicitação
Ao jogador de futebol Hélder José Vaz Cabral, nascido em Peniche, a 7 de maio de 1984,
atualmente ao serviço da Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de
Futebol, que conquistou a Taça de Portugal 2012.
Hélder Cabral iniciou a sua atividade desportiva federada no Grupo Desportivo de Peniche, na
época de 1993/94,onde se manteve até 2000/2001.Tendo-se destacado, rumou até ao Sporting
Clube de Portugal em 2001/2002.
Passou por vários clubes: Guimarães, Moreirense, Estrela da Amadora, entre outros, até chegar
à Académica, o seu percurso tem sido caraterizado pelo empenho desportivo e humilde.
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Foi com satisfação que, na hora da comemoração da conquista da Taça de Portugal, no
passado dia 20 de maio, vimos nas imagens transmitidas pela televisão o Hélder Cabral a
exibir, orgulhosamente, a bandeira do Município de Peniche na tribuna do Estádio do Jamor.
Assim, proponho que seja feito o seu reconhecimento público aquando da realização do Dia do
Município.
Peniche, 29 de maio de 2012, Jorge Amador, Vice-Presidente e responsável do Pelouro do
Desporto na Câmara Municipal de Peniche» [sic].-------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o voto de felicitação apresentado. ---------------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0330 - Plano de alinhamentos, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e
Controlo, para a Rua do Gualdino, em Casais do Baleal. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc1) ------------------------------------------------------0331 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de Carlos Manuel
Gomes Rafael, no âmbito do processo de obras n.º 73/11.-----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de uma parcela de terreno, com a área de 176,00
m², sita em Vale da Cal, limite de São Bernardino, a desanexar do prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 6083, da freguesia de Atouguia da Baleia,
e inscrito na matriz cadastral rústica mesma freguesia sob o artigo 80, secção AV, para ser
integrada no domínio público, nomeadamente para arruamentos. --------------------------------------0332 - Processo n.º 15/2012, em nome de Cais das Descobertas, L.da, para concessão de
autorização de utilização ao edifício sito na Avenida do Mar, n.os 8 a 11, em Peniche. -------------DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto após o senhor Presidente da Câmara
reunir com o titular do processo.-----------------------------------------------------------------------------0333 - 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 voltar a apreciar o assunto após a reunião referida no ponto
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por ter passado a participar na reunião, o senhor Vereador Francisco Salvador participou na
apreciação e votação dos assuntos que se seguem.--------------------------------------------------------0334 - Processo n.º L1/11, em nome de Predibaleal – Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. e
Outros, para loteamento de duas propriedades, sitas na zona da Água Doce, em Casais do Baleal.
DELIBERAÇÃO: Deliberado notificar a empresa promotora da operação urbanística para dar
cumprimento aos elementos em falta aquando do aperfeiçoamento do processo, concretamente a
assinatura e declarações de todos os titulares de direitos sobre os prédios que constam da
operação urbanística, conforme proposto pelo Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, na sua informação, datada de 11 de maio de 2012, de que se anexou cópia à minuta
da presente ata. (M-Doc.2)------------------------------------------------------------------------------------0335 - Informação, datada de 7 de maio de 2012, do Departamento de Planeamento e Gestão
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Urbanística, apresentando uma proposta de procedimentos para a execução de obras de
urbanização por particulares. ---------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto na reunião extraordinária marcada
para o dia 5 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------0336 - O Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento prestou uma informação,
verbal, sobre o processo de doação de uma casa, sita no Largo do Remédios, em Peniche,
oferecida gratuitamente ao Município de Peniche na condição deste a demolir para alargamento
do acesso ao edifício pedagógico da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. -----------DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto na reunião extraordinária marcada
para o dia 5 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------Por se ter ausentado da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e
votação dos pontos que se seguem.--------------------------------------------------------------------------0337 - Informação, datada de 28 de maio de 2012, da Divisão de Planeamento de Obras e
Infraestruturas, sobre a aplicação da norma 4.3 das Normas Técnicas de Acessibilidades
constantes do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, relativa à largura livre dos percursos
pedonais nas obras de urbanização existentes que ainda não tenham sido recebidas, provisória ou
definitivamente, e cujos passeios foram aprovados com largura não superior a 1,50 m. ------------DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto na reunião extraordinária marcada
para o dia 5 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------0338 - Processo n.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da,
para loteamento de um prédio rústico, sito em Pisa Barros, Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de uma informação técnica da Divisão de Planeamento de
Obras e Infraestruturas, datada de 28 de maio de 2011, apresentando uma nova proposta para
melhorias das acessibilidades do loteamento.--------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a totalidade da proposta apresentada pela Divisão
de Planeamento de Obras e Infraestruturas, datada de 28 de maio de 2012, que aqui se dá por
reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.3) -----------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0339 - Carta, datada de 5 de janeiro de 2012, de Mário Feliciano Luís, solicitando que o
arrendamento de uma parcela de terreno, sita em Remédios, Peniche, seja averbado em seu
nome.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir a pretensão, devendo os herdeiros da D. Maria de
Lurdes entregar o terreno ao Município, devoluto, até 31 de julho de 2012. (NIPG260/12) -------0340 - Informação, datada de 17 de maio de 2012, do Serviço de Património, relativa à situação
dos terrenos sitos junto à ponte da Lagoa.------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Reconhecer a nulidade do arrendamento concedido ao senhor Manuel Francisco, em 1976, por
não se tratar de terreno propriedade do Município de Peniche, cancelar a cobrança das respetivas
rendas, a partir do corrente ano, inclusive, e notificar o senhor João Manuel Vitorino Francisco
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para desocupar o terreno ou solicitar o seu arrendamento ao respetivo proprietário, o Estado
Português, de forma a ver a ocupação legalizada.---------------------------------------------------------2) Encarregar o Serviço de Fiscalização Municipal de fazer um levantamento, com indicação dos
nomes e moradas completas dos ocupantes dos terrenos municipais, sitos junto à ponte da Lagoa,
ocupados ilegalmente, concretamente no prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da
freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 1, da secção S, e indicação em planta topográfica da
área ocupada por cada um deles.-----------------------------------------------------------------------------3) Informar o Estado Português do facto do prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da
freguesia de Ajuda sob o artigo 2, da secção C2, de que é proprietário, estar a ser parcialmente
ocupado por particulares, em ambas as margens do rio de São Domingos. (NIPG5490/12) -------0341 - Carta n.º 073.2012 CR, datada de 3 de maio de 2012, da Junta Regional de Lisboa do
Corpo Nacional de Escutas, agradecendo o apoio prestado pelo Município para a realização da
sua festa anual, que teve lugar em Peniche, no dia 22 de abril. -----------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG7619/12) --------------------------------0342 - Carta, datada de 15 de maio de 2012, da Delegação de Lisboa da Associação dos
Deficientes das Forças Armadas, solicitando que no concelho exista uma artéria com o nome de
Deficientes das Forças Armadas.----------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG7630/12) --------------------------------0343 - Ofício n.º 1352, datado de 25 de maio de 2012, da Inspeção-Geral de Finanças, dando
conhecimento de que, no dia 28 de maio de 2012, se iniciará uma inspeção ao Município,
inserida no projeto Controlo da Urbanização e da Edificação na Administração Local, tendo por
objetivo geral avaliar a atuação do Município no domínio do urbanismo. ----------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------TRÂNSITO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0344 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, para colocação de
sinalização de trânsito no Campo da República, em Peniche. -------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião ordinária. -------------------0345 - Ofício n.º 152, datado de 21 de dezembro de 2011, da Freguesia de Ferrel, solicitando a
marcação de dois lugares de estacionamento reservado a cargas e descargas, na Rua do Salgado,
em Casais do Baleal.-------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a colocação de um sinal vertical de estacionamento
autorizado (H1a) com uma placa adicional com a indicação “zona de cargas e descargas”
(modelo 10b) e a pintura de marcas reguladoras de estacionamento e paragem (M14a), na Rua do
Salgado, em Casais do Baleal. (NIPG19970/11 M-Doc.4)) ---------------------------------------------0346 - Planta de implantação/pormenor de vedação, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos,
Planeamento e Controlo, para regularização dos estacionamentos no alto da arriba sobranceira à
praia do Lagido, em Casais do Baleal. ----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto na reunião extraordinária marcada
para o dia 5 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------------
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0347 - Requerimento, sem data, de Boabaía, L.da, solicitando a concessão de visto no mapa de
horário de funcionamento de um apoio de praia mínimo, denominado Ilhéu Terra, sito na praia
do Baleal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na reunião extraordinária marcada para o dia 5
de junho. (NIPG7882/12) -------------------------------------------------------------------------------------0348 - Requerimento, datado de 13 de janeiro de 2012, de Aires & Perpétua, L.da, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas,
denominado Pastelaria Presidente, sito na Praça Jacob Rodrigues Pereira, n.º 17, em Peniche. --DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 06h00 às 02h00.
(NIPG903/12)---------------------------------------------------------------------------------------------------0349 - Requerimento, datado de 18 de abril de 2012, de Helena Maria Oliveira Rosa Santos,
solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de
bebidas, denominado Pastelaria O Ferrador, sito na Rua do Clemente, n.º 15, em Ferrel. --------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 24h00.
(NIPG6272/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
0350 - Foi presente uma informação, datada de 17 de maio de 2012, do Serviço de Ação Social,
Solidariedade e Habitação, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um
agregado familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua dos Covos n.º 3 – 2.º Dt.º, em
Peniche, ao agregado familiar de Emanuel Ramos Ferreira e fixar a renda em 24,25 euros
mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos
aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. ------------------------------------------------------CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
0351 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. ------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder os seguintes apoios:------------------------------------------1) Comparticipar as despesas com a celebração de um Contrato de Emprego Inserção para apoio
pedagógico ao projeto Renda de Bilros, mediante a apresentação da despesa efetuada por parte
da Freguesia de Serra d'El-Rei. (NIPG6549/12)-----------------------------------------------------------2) Sessenta quilos de sacos para lixo, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor estimado de 102,00
euros. (NIPG7069/12) -----------------------------------------------------------------------------------------3) Sessenta quilos de sacos para lixo, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor estimado de 102,00
euros. (NIPG7318/12) -----------------------------------------------------------------------------------------4) Autorizar a visita gratuita de duas pessoas ao Museu Municipal, no âmbito de uma iniciativa
de angariação de fundos da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Soledade da
Arrentela, concelho do Seixal. (NIPG7917/12)------------------------------------------------------------5) Assumir os encargos com a impressão a cores de 15 cartazes de tamanho A3 e 100 cartazes a
preto e branco de tamanho A4, para divulgação da II Caminhada SCE-Laço, que terá lugar do
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dia 3 de junho, organizada pelo Sporting Clube da Estrada, no valor estimado de 54,12 euros.
(NIPG7924/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------6) Um subsídio, no valor de 1750,00 euros, à União Desportiva e Cultural de São Bernardino,
para comparticipação nas despesas efetuadas com o transporte de crianças de São Bernardino e
de Casais do Júlio, que frequentam o Jardim de Infância de Geraldes, efetuado pela carrinha
daquela coletividade, referente ao ano letivo 2011/2012. (NIPG8073/12) ----------------------------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 catorze horas, o senhor Vice-Presidente da Câmara, 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
com ele assino. --------------------------------------------------------------------------------------------------

