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ATA N.º 18/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012:
Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 da Câmara, eram nove horas e vinte minutos. -------A reunião foi interrompida pelo período de uma hora e trinta minutos, entre as doze horas e trinta
minutos e as catorze horas. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir das onze horas e quarenta
minutos, tendo chegado quando decorria a apreciação do ponto 0413. --------------------------------O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às quinze horas e quinze minutos,
tendo saído após a votação do último ponto da ordem do dia, tendo, a partir dessa hora, a reunião
sido presidida pelo senhor Vice-Presidente, que também a encerrou.----------------------------------Para permitir a participação do senhor Presidente da Câmara na análise e votação dos assuntos da
ordem do dia, a Câmara decidiu dar precedência a este período, relativamente ao período de
antes da ordem do dia.-----------------------------------------------------------------------------------------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 doze 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. ------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0390 - Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de janeiro a maio de 2012; mapa do total
acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de janeiro a maio de 2012, e lista
nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego e contratos de prestação de
serviços ao serviço em maio de 2012.-----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0391 - Ofício n.º 415, datado de 31 de maio de 2012, do Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde, agradecendo a colaboração prestada pelo Município para com o projeto de intercâmbio
entre a EB 1 n.º 1 de Peniche e a Escola Lombo da Guiné, na ilha da Madeira.----------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG8305/12) --------------------------------0392 - Ofício n.º 390, datado de 28 de maio de 2012, da Capitania do Porto de Peniche,
agradecendo o apoio e a colaboração prestada pelo Município na realização do curso de
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formação de nadadores salvadores, através da cedência da Piscina Municipal. ----------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG8308/12) --------------------------------0393 - Carta, datada de 4 de junho de 2012, da Adepe – Associação para o Desenvolvimento de
Peniche, agradecendo a colaboração do Município na atividade Curso de Formação e
Qualificação para a Empregabilidade, no âmbito do projeto Azimute 270º. -------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG8313/12) --------------------------------0394 - Informação, datada de 12 de junho de 2012, da Secção de Património e
Aprovisionamento, solicitando parecer prévio vinculativo para a renovação da contratação da
aquisição de serviços na área da cultura, nos termos do n.º 4 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável, nos termos da informação
supramencinada. (NIPG8883/12) ----------------------------------------------------------------------------0395 - Informação, datada de 14 de junho de 2012, da Secção de Património e
Aprovisionamento, remetendo Programa de Procedimentos e Condições de Alienação para
realização de uma hasta pública para a venda de eucaliptos. --------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar os referidos documentos, que aqui se dão por
reproduzidos e que ficam apensos à minuta da presente ata. (M-Doc.1) ------------------------------0396 - Projeto de espaços exteriores, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente, para
integração paisagística e tratamento da ilha central da rotunda da Avenida Papa Paulo VI, em
Peniche.----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar na próxima reunião.-------------------------------------------0397 - Proposta de Lei n.º 73/XII, sobre o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que
inclui as condições de concessão de crédito aos municípios, e uma apresentação esquemática
dessa proposta de lei, elaborada pelo senhor Vereador Jorge Abrantes. -------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0398 - Minuta de requerimento conjunto para os licenciamentos de realização de espetáculos
desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre,
instalação e funcionamento de recinto improvisado, instalação e funcionamento de recinto
itinerante e licença especial de ruído.-----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a referida minuta, que aqui se dá por reproduzida e que
fica apensa à minuta da presente ata. (M-Doc.2) ----------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
Foram presentes os seguintes documentos da Divisão de Planeamento e Intervenção Social:
0399 - Informação, datada de 21 de junho de 2012, apresentando uma proposta de permuta do
fogo atribuído à senhora D. Maria Alípia Petinga Eustáquio P. de Oliveira, pelo fogo sito na Rua
Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra D – 2.º esquerdo - frente, em Peniche. ----------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a permuta do fogo e fixar o valor da 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. -------------------------------------------------------
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0400 - Informação, datada de 21 de junho de 2012, propondo a atribuição de um fogo
propriedade do Município a um agregado familiar.-------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 61, em Peniche, ao
agregado familiar de José Manuel Conceição Almeida 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. ------------------------------------------------------------------------0401 - Informação, datada de 21 de junho de 2012, propondo a atribuição de um fogo
propriedade do Município a um agregado familiar.-------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra
C – 1.º frente, em Peniche, ao agregado familiar de Adão Manuel de Oliveira Gonçalves e fixar a
renda em 29,33 euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de
arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. ----------------------TRÂNSITO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0402 - 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.-------------------------------0403 - Ofício n.º 148, datado de 4 de maio de 2012, da Freguesia de Serra d'El-Rei, solicitando a
colocação de um sinal de trânsito numa artéria da vila. --------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a colocação de um sinal vertical B2 - paragem
obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos (stop), no entroncamento da Rua Francisco
Xavier de Carvalho com a Rua Dr. Pedrosa, em Serra d'El-Rei. (NIPG6945/12) --------------------HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
0404 - Foi presente um requerimento, datado de 29 de maio de 2012, de Calé – Insdústria e
Comércio, L.da, solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do
estabelecimento de serviços (pastelaria com fabrico próprio), denominado Pérola de Peniche,
sito na Rua das Amoreiras, n.º 24, em Peniche. -----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 21h00.
(NIPG8131/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
0405 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar entre o
Município de Peniche e o Ministério da Saúde – Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, que tem por objetivo a permuta de recursos humanos entre as duas entidades, por
um período de três horas, quinzenalmente.-----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e que fica apenso à minuta da presente ata. (NIPG8372/12 M-Doc.3) -----------------REGULAMENTO MUNICIPAL INTERNO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO:
0406 - Foi presente uma informação, datada de 9 de fevereiro de 2012, do Serviço de Segurança
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e Higiene no Trabalho, dando conhecimento dos contributos que resultaram das consultas
efetuadas na sequência da deliberação de 7 de fevereiro de 2012 e remetendo a proposta de texto
final para o regulamento referido em epígrafe. ------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o Regulamento Municipal Interno de Segurança e Saúde
no Trabalho, cujo texto, que aqui se dá por reproduzido, fica apenso à minuta da presente ata.
(NIPG7163/12 M-Doc.4) -------------------------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
0407 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. ------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Ratificar o despacho que autorizou o empréstimo de dois fogareiros e um holofote à
Associação Juvenil de Peniche, para a realização de um arraial, nos dias 11 e 12 de junho de
2012. (NIPG8217/12).-----------------------------------------------------------------------------------------2) Autorizar o Município de Montemor-o-Novo a utilizar a Casa Municipal da Juventude, por
duas noites, para quinze pessoas, gratuitamente, no período de 9 a 11 de julho de 2012.
(NIPG8381/12). ------------------------------------------------------------------------------------------------3) Ratificar o despacho que autorizou a Associação Juvenil de Peniche a utilizar a Casa
Municipal da Juventude, por uma noite, para sessenta pessoas, gratuitamente, no período de 16 a
17 de junho de 2012. (NIPG8723/12). ----------------------------------------------------------------------4) Conceder um subsídio extraordinário, no valor de 37,20 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de serviços prestados no seu refeitório, durante o
mês de maio. (NIPG8765/12) --------------------------------------------------------------------------------5) Conceder um subsídio, no valor de 100,00 euros, à Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa “A Serrana”, para a realização do IV Passeio/II Raid e II Passeio Pedestre Trilho
d’El Rei, e ratificar o despacho que autorizou o empréstimo de baias, pórtico insuflável, mesas,
bancos e pódio para a realização do referido evento. (NIPG8711/12) ---------------------------------6) Conceder um subsídio, no valor de 180,00 euros, e dispensar apoio logístico com o transporte
de equipamentos e afixação de publicidade nos portões de Peniche, à Associação Juvenil de
Peniche, para a realização da XVI Feira do Livro, que terá lugar de 13 de julho a 7 de agosto de
2012. (NIPG8937/12) -----------------------------------------------------------------------------------------7) Conceder um subsídio, no valor de 300,00 euros, e oferecer lembranças e de desdobráveis, ao
Coral Stella Maris de Peniche, para a realização de um encontro de coros, que terá lugar no dia 7
de julho de 2012, na igreja de São Pedro. (NIPG8571/12) ----------------------------------------------8) Um subsídio, no valor de 4000,00 euros, a pagar em duas tranches, a primeira de 2660,00
euros e a segunda de 1340,00 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, destinado aos grupos, com mais de 15 elementos, que participaram no Carnaval de
Peniche – Verão 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0408 - Processo n.º L1/12, em nome de António Tomé Madeira Lourenço e Maria da Conceição
Martins Henriques, para loteamento de um prédio rústico, sito na Rua Penedo do Forno, em
Casais do Baleal. -----------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 18 de maio de 2012, deliberado aprovar o pedido, nas condições
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constantes do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 17 de
maio de 2012, documentos de que se anexa cópia à minuta da presente ata. Deliberado, ainda,
recomendar ao proprietário do terreno que, desde já, proceda à sua limpeza total. (M-Doc.5) ----0409 - Processo n.º L5/94, em nome de Jorge Manuel Santos Afonso, para loteamento de um
prédio rústico, sito em “Arneiro” e “Carqueija”, limite de Ferrel, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alteração ao número de fogos e espaços
comerciais previstos para os lotes 16 e 17. -----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado promover a consulta pública prevista no artigo 27.º do RJUE. ---0410 - 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, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de uma informação da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento dando conhecimento de que não foram
apresentadas reclamações no âmbito do inquérito público.----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar 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 e condições da proposta do Chefe da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datada de 20 de junho de 2012, documento de que se anexa cópia à
minuta da presente ata. (M-Doc.6) --------------------------------------------------------------------------0411 - Processo n.º 273-A/09, em nome de Narciso Dias & Filhos, L.da, para instalação de um
reservatório superficial para armazenamento de combustíveis gasosos (GPL), no logradouro da
sua unidade industrial, sita na artéria de acesso ao molhe Oeste do porto de Peniche. --------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, deliberado licenciar nas condições da informação da Divisão de
Planeamento de Obras e Infraestruturas, datada de 21 de junho de 2012, documentos de que se
anexa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.7) ---------------------------------------------------------0412 - Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 25 de junho de 2012, de aprovação
de minuta de declaração comprovativa de entrega de Declaração Prévia para estabelecimentos
existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.8) --------------------------------------O senhor Vereador Luís Ganhão passou a participar na reunião durante a apreciação do ponto
que se segue. ----------------------------------------------------------------------------------------------------0413 - Ponto de situação dos planos de urbanização.-----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.9) --------------------------------------0414 - Processo n.º R1175/11, em nome de Consferrel – Construções Sociedade Unipessoal L.da,
para informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação coletiva,
na Rua do Gualdino, em Casais do Baleal. Estiveram presentes o técnico responsável pelo
projeto e o promotor do empreendimento que fizeram uma apresentação de diversas propostas
arquitetónicas e indicaram que a proposta 1.2, do seu ponto de vista, lhes é mais favorável,
considerando a conjuntura económica atual. Após a saída do técnico e do promotor, a Câmara
passou a apreciar o processo, tendo o senhor Presidente da Câmara solicitado ao Chefe da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento que solicite ao promotor que apresente, por
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escrito, a solução técnica para os problemas de abastecimento de água e que solicite aos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento que emitam parecer sobre a referida solução, para ser
presente à próxima reunião. O senhor Vice-Presidente perguntou se há algum impedimento legal
à aprovação da proposta indicada pelo promotor e pelo técnico. O Chefe da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento respondeu que não existe nenhum impedimento legal para a
aprovação da referida proposta. ------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à votação na próxima reunião de Câmara. ----------------0415 - Processo n.º L3/06, em nome de Álvaro Nuno da Silva e Outros, para loteamento de uma
propriedade, sita em “Raposa”, limite de Casais Brancos, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de uma informação do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 4 de junho de 2012. ----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado propor ao titular do processo que opte ou pela solução três ou
pela solução quatro das soluções apresentadas pelo Diretor do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, ou seja, que aceite o indeferimento definitivo do processo ou que apresente
um pedido de faseamento do loteamento. (M-Doc.10) ---------------------------------------------------ROTA DAS IGREJAS DO CONCELHO DE PENICHE:
0416 - Foi presente a informação n.º 31/2012, datada de 22 de junho de 2012, do Departamento
de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, dando conhecimento de como
decorreu a terceira temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche e apresentando, para
aprovação, minutas de acordos de parceria a celebrar com a Paróquia de Peniche, a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica Paroquial da
Freguesia de Serra d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a Santa Casa da
Misericórdia de Atouguia da Baleia, os quais visam o estabelecimento de cooperação com vista à
integração de imóveis histórico-religiosos, pertencentes às entidades referidas, na quarta
temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche, dinamizada pelo Município. -------------DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e aprovar os textos dos
acordos de parceria a celebrar, que aqui se dão por reproduzidos e que ficam apensos à minuta da
presente ata. (M-Doc.11)--------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 4:
0417 - Foram presentes os documentos contabilísticos para a terceira alteração ao Orçamento da
Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012. --DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Aprovar a alteração n.º 3 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o
valor de 20 000,00 euros em reforços de despesas correntes, 20 500,00 euros em anulações de
despesas correntes e 500,00 euros reforços de despesas de capital. ------------------------------------2) Aprovar a alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 500,00 euros em reforços. ---------------------------------------------------------------3) Aprovar a alteração n.º 3 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 8000,00 euros em reforços e 8500,00 euros 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. ---------------------------O senhor Presidente da Câmara saiu após a votação do ponto antecedente tendo o senhor Vice-
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Presidente passado a presidir à reunião. --------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: -------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 13 a 26 de junho do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O Senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Na Inauguração da exposição itinerante de Rendas de Bilros de Peniche, em Abrantes, que
contou com a presença da senhora Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Dr.ª Maria do
Céu Albuquerque.
- Nas diversas iniciativas no âmbito do 83.º aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, tendo apresentado as felicitações aos Bombeiros
Voluntários de Peniche.
- No desfile das Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia, deixando uma palavra
de felicitação.
- Na iniciativa organizada pela secção de BTT da Serrana, nomeadamente o 2.º Raid BTT, 4.º
Passeio BTT e 2.º Passeio Pedestre.
- Na iniciativa organizada pela Acompanha, "Drogas Népia", com o envolvimento de diversas
instituições e da participação de Hélder Cabral, jogador da Académica de Coimbra.
- Na iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Ferrel, no âmbito das comemorações do
1.º ano da elevação de Ferrel, a vila.
- No convívio alusivo às comemorações do “European Fish Week”.
- Na iniciativa do Surf Adaptado, que decorreu no Baleal, com o apoio do Município de Peniche.
- Na apresentação do Musical “Até Sempre Padre Bastos”. Uma felicitação para todos aqueles
que desenvolveram esta importante iniciativa cultural, sobre a vida e a obra do Padre Manuel
Bastos.
O Senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Na reunião de coordenação com um elemento representante Rodoviária do Tejo, SA e
Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Peniche, nomeadamente EB 2.3 D. Luís de Ataíde,
EB 1.2.3 de Peniche, Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e Escola Secundária, no
âmbito dos transportes escolares para o ano letivo 2012/2013.
- Com a equipa do Pelouro do Desporto da Corrida das Fogueiras. Estão inscritas mais de 5500
pessoas, na Corrida das Fogueiras e Corrida das Fogueirinhas. Este ano, pela primeira vez,
fomos obrigados a encerrar as inscrições com 15 dias de antecedência.
- Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche.
- Participou no Seminário promovido pela “Microsoft”, sobre o tema “Modernização Escolar –
O papel das Autarquias”, em Lisboa.
- No Conselho Geral da Escola Secundária de Peniche, no qual foi dado posse ao novo Diretor
desta escola, Professor José António Diniz.
- Com os grupos participativos no corso de Carnaval de Verão 2012.
- Com o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia sobre o desenvolvimento da
intervenção na EB1 de Geraldes.
- O Vice-Presidente, Jorge Amador, reuniu-se, ainda, com os representantes do Projeto “Ser
Portugal”, sobre o lançamento do conjunto de peças de joalharia, que permitirá a criação de
novos produtos que, no respeito pela tradição, consigam ser mais atrativos para o mercado.
Obras em curso:
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- Rua São João de Deus e Rua das Âncoras, em Peniche;
- Aplicação de vedação na praia dos Frades, em São Bernardino;
- Ampliação do edificado e requalificação do pátio escolar da EB1 de Geraldes;
- Substituição de aros, aduelas e rodapés na EB1 de Ferrel;
- Requalificação dos pátios do Bairro Luís de Camões, em colaboração com a Junta de
Freguesia da Conceição;
- Aplicação de pavê na rotunda da Avenida Papa Paulo VI.» [sic] ------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente na comemoração do aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche, na atuação das Marchas Populares da freguesia de Atouguia da Baleia e
na iniciativa da Acompanha Drogas Népia.----------------------------------------------------------------- Reuniu-se com o grupo de trabalho das entidades que distribuem bens de primeira necessidade.
- Participou na reunião do Conselho da Comunidade. ----------------------------------------------------- Participou na reunião do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social.-------------------- Participou na reunião de preparação do Carnaval de Peniche – Verão 2012.-----------------------Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Demonstrou apreço pela atitude solidária que a Seleção Nacional de Futebol teve para com a
Cercipeniche, ao oferecer 11 200,00 euros para a obra de construção do lar residencial Porto de
Abrigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Perguntou porque é que as tabelas com os horários dos transportes urbanos, que estavam junto
às respetivas paragens, foram retiradas, há mais de um mês, e não foram repostas. O senhor
Vice-Presidente informou que a afixação de horários é da responsabilidade da Rodoviária do
Tejo e que lhe vai transmitir a necessidade dos mesmos serem repostos. ------------------------------ Perguntou qual o ponto de situação da ocupação ilegal de terrenos municipais. O senhor VicePresidente informou que já foram efetuadas quase todas as notificações para desocupação.-------- Perguntou qual o ponto de situação da colocação de placas toponímicas na Avenida Monsenhor
Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que está a
ser estudada a melhor solução para o aproveitamento dos blocos de granito, como sugerido pelo
senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Disse que ainda não lhe foi entregue a informação que solicitou sobre o Bar do Bruno. O
senhor Vice-Presidente informou que a informação já foi presente à reunião de 12 de junho e que
será enviada cópia ao senhor Vereador, uma vez que este não esteve presente na referida reunião.
- Perguntou qual a previsão para a realização das obras na Rua João de Deus, em Peniche. O
senhor Vice-Presidente informou que a obra já está em curso.------------------------------------------- Perguntou para quando está prevista a colocação de placas toponímicas na Praça António Alves
Seara, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que a competência da colocação de
placas toponímicas está delegada nas juntas de freguesia, tendo já sido comunicado à Junta de
Freguesia de Ajuda a necessidade de colocar as placas na referida artéria. ---------------------------- Perguntou qual o ponto de situação das obras realizadas, clandestinamente, na cobertura de um
edifício, sito no Largo de São Paulo, em Peniche. O senhor Vice-Presidente solicitou à Diretora
do Departamento Administrativo e Financeiro que faça uma informação com o ponto de situação
do processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Perguntou se a Pastelaria Rimor paga as taxas de ocupação da via pública com esplanada e,
considerando que a referida esplanada ocupa, praticamente, todo o passeio, perguntou como vai
agir a Câmara Municipal perante o teor da informação da Divisão de Planeamento de Obras e
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Infraestruturas, sobre acessibilidades, que foi presente à reunião de 5 de junho. A Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro informou que as taxas se encontram pagas. O senhor
Vice-Presidente disse que o estudo urbanístico aprovado em reunião de 24 de janeiro de 2012
facilitará as acessibilidades na zona. ------------------------------------------------------------------------- Perguntou qual o ponto de situação do processo do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O
senhor Vice-Presidente informou que, por questões burocráticas, ainda não foram formalizados
os contratos com os proprietários dos terrenos e que já foram entregues todos os projetos de
especialidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que verificou a existência de um grande movimento de areias num prédio sito a poente da
EN 247, imediatamente a sul das instalações da empresa Mateus e Rosa, e perguntou se a
Câmara tem conhecimento de algum tipo de intervenção que se vá realizar no referido prédio. O
senhor Vice-Presidente deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
para enviar o Serviço de Fiscalização Municipal ao local.-----------------------------------------------Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Felicitou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pela realização do desfile das Marchas
Populares, assim como todas as coletividades que participaram.---------------------------------------- Manifestou satisfação pela iniciativa da Acompanha, denominada Drogas Népia, e
preocupação por se constatar que o concelho não tem tido sucessos ao nível da prevenção no
consumo de drogas. --------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que não consegue perceber o motivo evocado para que não se realize este ano o Festival
Sabores do Mar. O senhor Vice-Presidente disse que o apoio do Turismo de Portugal para 2011
não foi entregue e que o Município não tem os 170 mil euros necessários para a realização do
Festival Sabores do Mar, referindo que não é o único evento no país que é suspenso por falta de
verba.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que tem muito respeito pelo trabalho realizado pela Eng.ª Florinda Monteiro, no âmbito
das acessibilidades, e que ficará para a história que houve uma técnica no Município que colocou
algumas coisas no devido lugar. ------------------------------------------------------------------------------ Lembrou que, no âmbito das obras de urbanização realizadas no entroncamento da Rua General
Humberto Delgado com a Estrada Marginal Norte, o promotor ficou de aplicar uma última
camada de asfalto e que no passeio da Rua General Humberto Delgado, junto ao supermercado
Continente, não estão asseguradas as acessibilidades. O senhor Vice-Presidente disse que irá ver
o que se passa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou qual o ponto de situação dos projetos do futuro edifício da Biblioteca Municipal. O
senhor Vice-Presidente deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
para solicitar o ponto de situação à Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas. ------------ Perguntou qual o ponto de situação do CAR Surf e se está agendada a data da sua abertura. O
senhor Vice-Presidente disse que o edifício está concluído e que a data de abertura ainda não está
agendada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alertou para o facto do elevado movimento de camiões do Município, com grande tonelagem
de carga, que tem atravessado a localidade de Casais Brancos, tem danificado muito as suas ruas,
nomeadamente a Rua Luís de Camões. O senhor Vice-Presidente disse que irá ver com o
Departamento de Obras Municipais o que se passou. ----------------------------------------------------- Alertou para a grande quantidade de entulhos e lixos que se encontram junto ao parque de
estacionamento do Baleal. O senhor Vice-Presidente deu indicação à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro para solicitar ao Departamento de Energia e Ambiente que tome as
diligências necessárias para que seja efetuada a limpeza do local. -------------------------------------- Referiu que se encontram muitos plásticos amontoados num terreno municipal, sito em
Consolação. O senhor Vice-Presidente deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo
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e Financeiro para mandar verificar o que se passa. -------------------------------------------------------- Disse que foi consultar os processos sobre as urbanizações da Consolação, como tinha
solicitado na reunião de 12 de junho, e que não lhe foi fornecida a informação sobre o ponto de
situação da entrega ao Município das zonas verdes. O senhor Vice-Presidente disse que irá ver
junto dos serviços o que se passa. ---------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Felicitou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, pela celebração de
mais um aniversário, a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, pelo desfile das Marchas
Populares, e a Acompanha, pela iniciativa de sensibilização para o não consumo de drogas,
denominada Drogas Népia.------------------------------------------------------------------------------------ Lamentou que, este ano, não se realize o Festival Sabores do Mar, por ser um evento que criou
a sua história, à semelhança da Corrida das Fogueiras e do Triatlo Cidade de Peniche. Disse
que se interroga se foi feito tudo o que era possível para que o evento se realizasse. ---------------- Perguntou se não era possível fazer a ligação da Rua do Celeiro à Rua da Graça, em Atouguia
da Baleia, ainda que provisória, para evitar os constrangimentos de trânsito que têm ocorrido no
Largo de São José, quando os camiões se dirigem aos armazéns e fábricas da Rua do Celeiro. O
senhor Vice-Presidente disse que não está prevista a abertura do arruamento mas, como o senhor
Presidente da Câmara já referiu, apenas uma intervenção minimalista para facilitar o
estacionamento na zona. --------------------------------------------------------------------------------------- Alertou para o facto de existirem, frequentemente, viaturas estacionadas num terreno privado,
sito junto ao Largo 5 de Outubro, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que já foi
solicitado à PSP para intervir. --------------------------------------------------------------------------------- Referiu, mais uma vez, que a cobertura da Torre do Relógio Municipal, sita na Travessa da
Misericórdia, em Peniche, tem muitas ervas daninhas, o que não lhe dá um bom aspeto visual e
pode danificar a estrutura. Sugeriu que se faça uma limpeza e pintura ao edifício. O senhor VicePresidente deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar
ao arqueólogo municipal que faça um relatório para que o Departamento de Obras Municipais
possa fazer a intervenção necessária.------------------------------------------------------------------------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 dezasseis horas e trinta 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

