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ATA N.º 19/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2012:

Aos dez dias do mês de julho do ano dois mil e doze, nesta cidade de Peniche e Sala de Sessões
dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José Ferreira
Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara
Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão,
Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos,
Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos. -------------------
O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezoito horas e quinze minutos,
tendo saído após a votação do ponto 0426 da ordem do dia. A partir dessa hora, a reunião passou
a ser presidida pelo senhor Vice-Presidente, que também a encerrou. ----------------------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador só participou na reunião até às dezanove horas, tendo
saído enquanto decorria o período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------
Para permitir a participação do senhor Presidente da Câmara na análise e votação de alguns
assuntos da ordem do dia e a participação do senhor Vereador Francisco Salvador no período de
antes da ordem do dia, a Câmara decidiu dividir o período da ordem do dia em duas fases, tendo
o período de antes da ordem do dia sido efetuado entre essas duas fases. ------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas das reuniões camarárias realizadas nos dias 3, 5,
12, 19 e 26 de junho de 2012, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos
haverem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. ------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes
que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos
do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram
solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------
- José Soares Jesus Florindo, que solicitou o cancelamento dos ónus determinados pelo
Município aquando da alienação de uma parcela de terreno, sita em Casais de Mestre Mendo. O
munícipe foi informado de que o assunto será apreciado no período da ordem do dia. --------------
- Inês Pinto Caiado, que solicitou que o espaço público para a instalação de uma estrutura para
estacionamento de bicicletas, para aluguer e estacionamento livre, se localize na Avenida 25 de
Abril, em Peniche, e não na Rua António da Conceição Bento, como ficou decidido na reunião
da Câmara Municipal, de 6 de março de 2012. A munícipe foi informada de que o assunto será
apreciado no período da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------
- Virtuosa Domingos Leal, que, mais uma vez, se queixou das dificuldades que tem em se
entender com o seu vizinho no uso comum de uma serventia particular. A munícipe foi mais uma
vez informada de que, por se tratar de uma serventia particular e não de uma via pública, a
Câmara Municipal não tem competências para decidir sobre o uso da mesma. -----------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não
sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação
nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos, nos
termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por unanimidade.------------------------
Os senhores Vereadores alertaram para o facto de serem muitos os assuntos que são enviados
para reunião depois de fechada a ordem do dia e sugeriram que os serviços façam um esforço
para que todos os assuntos sejam disponibilizados para sua apreciação dentro dos prazos previsto
na lei, devidamente informados e com propostas objetivas e claras de decisão.-----------------------

DIA DO MUNICÍPIO:

0418 - O senhor Presidente da Câmara informou que a sessão solene de comemoração do Dia do
Município, que este ano se celebra no dia 6 de agosto, feriado municipal nos termos do Decreto
n.º 49295, de 9 de outubro de 1969, se realizará no Salão Nobre da Fortaleza de Peniche, e que
serão agraciados com a Medalha de Mérito Municipal de Desporto, cunhada a prata dourada, os
atletas Telma Santos e Fernando Silva, conforme a proposta do senhor Vice-Presidente, Jorge
Amador, aprovada em reunião de 15 de maio de 2012. O senhor Presidente da Câmara solicitou,
também, aos restantes edis que apresentem sugestões de pessoas ou entidades que entendam que
sejam merecedoras de um reconhecimento público na referida cerimónia. O senhor Vereador
Francisco Salvador apresentou, em nome dos vereadores do Partido Social Democrata, a
seguinte proposta: -----------------------------------------------------------------------------------------------
«PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE MÉRITO MUNICIPAL ÁREA DA
SOLIDARIEDADE SOCIAL
Os vereadores do Partido Social-Democrata propõem que o Município faça um Reconhecimento
de Mérito Municipal a CARLOS MANUEL CARNEIRO COSTA E SÁ pelo esforço, zelo e
dedicação em serviço dos outros através da sua participação ativa e gestão da Santa Casa da
Misericórdia de Peniche.
De facto, Carlos Sá, desde 1979, tem vindo a dedicar grande parte do seu tempo no desempenho
de funções na administração daquela instituição de solidariedade social, nomeadamente, entre
1987 e 2012, no cargo de Provedor.
Ao longo de todos esses anos, com total doação e dedicação ao bem-estar dos seus concidadãos,
sem qualquer contrapartida que não a de se sentir útil aos outros e à sua comunidade, o senhor
Carlos Sá desenvolveu e criou uma vasta rede de cuidados e apoio à primeira infância e terceira
idade, à cultura e ao património construído da Cidade de Peniche.
De uma instituição praticamente sem recursos financeiros nem atividades, o trabalho
desenvolvido por Carlos Sá ajudou a estabelecer e criar valências sociais em simultâneo com a
valorização do património edificado, designadamente com a criação ou gestão de três jardins-
de-infância, duas creches, um serviço de apoio domiciliário, um importante espaço museológico,
estando em projeto, e já pronto a arrancar, a construção de raiz de um lar de terceira idade e
um centro de dia.
Pelo empenho despendido ao longo de mais de três décadas, ao terminar as suas funções de
Provedor da Santa Casa, o Município de Peniche deverá fazer publicamente o reconhecimento
de mérito da sua ação de solidariedade social em prol de toda a população.
Peniche, 10 de Julho de 2012.
Os vereadores do Partido Social Democrata.» [sic]-------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta de reconhecimento de mérito municipal na
área da solidariedade social apresentada pelos senhores vereadores do Partido Social Democrata.

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
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0419 - Esteve presente na reunião a doutora Fernanda Paula Oliveira, que presta apoio jurídico
ao Município na área do urbanismo, que fez uma explanação sobre planeamento, ordenamento
do território e urbanismo, nomeadamente sobre o processo de revisão do Plano Diretor
Municipal de Peniche, que está em curso, e sobre a execução de outros instrumentos de
planeamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM:

0420 - O senhor Presidente da Câmara informou que a Comissão da Festa de Nossa Senhora da
Boa Viagem remeteu uma carta, datada de 11 de junho de 2012, solicitando autorização para
proceder à montagem dos divertimentos e de dois espaços comerciais que funcionarão em duas
tendas com módulos interiores, no Campo da República, em Peniche, nas datas a seguir
indicadas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Montagem dos divertimentos: A partir de 17 de julho de 2012; ---------------------------------------
- Funcionamento dos divertimentos: Entre 20 de julho e 12 de agosto de 2012, de 20 a 27 de
julho sem som noturno, de 28 de julho a 3 de agosto com som até às 23h00, de 4 a 7 de agosto
com som até às 04h00 e de 8 a 12 de agosto com som até às 23h00; -----------------------------------
- Funcionamento dos espaços comerciais: Entre 27 de julho e 12 de agosto. --------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com as datas propostas, não cobrando o Município
taxas pela ocupação da via pública, e autorizar a Comissão de Festas a efetuar a exploração e
gestão do espaço, devendo fazer o acompanhamento da instalação dos equipamentos e garantir
que as estruturas urbanísticas existentes no local não serão danificadas. (NIPG9073/12) -----------

PRÉMIOS TURISMO DE PORTUGAL:

0421 - O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que, no dia 26 de junho de 2012,
esteve presente numa cerimónia, presidida pela senhora Secretária de Estado do Turismo, Cecília
Meireles, onde foram divulgados os vencedores da 7.ª edição dos Prémios Turismo de Portugal.
Manifestou a sua satisfação pelo Rip Curl Pro Portugal 2011, que se realizou em Peniche, ser
um dos cinco nomeados entre cinquenta eventos concorrentes. -----------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL, SITO NA RUA MARQUÊS DE POMBAL,
EM PENICHE:

0422 - Foi presente o relatório final de análise das propostas, datado de 3 de julho de 2012,
elaborado pelo júri do concurso, acompanhado dos demais documentos que compõem o processo
do concurso público para execução da empreitada de remodelação do edifício municipal
destinado ao Museu das Rendas de Bilros de Peniche, sito na Rua Marquês de Pombal, em
Peniche, aberto por anúncio publicitado no Diário da República n.º 91, II Série, de 11 de maio de
2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião, após o Departamento
Administrativo e Financeiro prestar informação sobre os fundos disponíveis. (Processo n.º
438.B/DOM/11) ------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
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Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0423 - Processo n.º C4/12, em nome de José Soares Jesus Florindo, para cancelamento dos ónus
determinados pelo Município aquando da alienação de uma parcela de terreno, sita em Casais de
Mestre Mendo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado informar o requerente de que a certidão de cumprimento das
cláusulas de alienação só poderá ser emitida após a apresentação do projeto de regularização das
alterações efetuadas ao edifício sem licenciamento. Deliberado, ainda, informar o requerente de
que deve proceder à formalização da aquisição de uma parcela de terreno municipal, sita em
Casais de Mestre Mendo, que ocupou com a construção clandestina de um armazém, mantendo a
Câmara as decisões tomadas nas reuniões de 5 de junho de 2006 e 11 de fevereiro de 2008,
quanto ao valor a pagar pela aquisição do terreno e quanto à obrigação de apresentar projeto para
legalização da construção construída sem licenciamento. Deliberado, também, manifestar ao
requerente a disponibilidade da Câmara para aceitar o pagamento do terreno em prestações,
devendo ser formalizado um pedido com indicação do número e periocidade das prestações. -----

0424 - Na sequência da intervenção no período de audição do público, a Câmara analisou
novamente o pedido de Inês Pinto Caiado, para autorização de ocupação de espaço público com
a instalação de uma estrutura para estacionamento de bicicletas, para aluguer e estacionamento
livre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado alterar a deliberação tomada em reunião de 6 de março de 2012 e
autorizar que o lugar de estacionamento a ocupar se situe na Avenida 25 de Abril. Antes da
instalação da estrutura, deve a requerente apresentar um esboço do tipo de suporte de bicicletas
que será utilizado e uma planta com a indicação do lugar de estacionamento que pretende
ocupar, para aprovação da Câmara. Mantem-se o restante teor da deliberação de 6 de março de
2012. (R37/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0425 - Processo n.º R646/11, em nome de Servipeniche – Empreendimentos Turísticos, L.da,
solicitando a alteração do Plano de Urbanização da Zona Sul (PUZS), nomeadamente a área
classificada de ZT2, para possibilitar a ampliação do empreendimento turístico Hotel Pinhalmar,
com a construção de mais um piso sobre os existentes, e a construção de um novo edifício, com
dois pisos acima do solo, para apoio ao mesmo empreendimento, já presente em reunião anterior
e acompanhado, agora, de uma carta, datada de 26 de maio de 2012, da empresa titular do
processo, reformulando o pedido de informação prévia. --------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado transmitir à empresa o teor do parecer técnico da Divisão de
Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, datado de 28 de junho de 2012, sobre a atual situação
urbanística do local, decorrente da alteração por adaptação ao Plano de Urbanização da Zona Sul
de Peniche. Deliberado, ainda, informar a empresa de que a Câmara está na predisposição de, no
futuro, viabilizar outros tipos de construção desde que sejam alterados ou revistos os
instrumentos de planeamento. ---------------------------------------------------------------------------------

0426 - 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, já presente em reunião anterior e acompanhado,
agora, de solução técnica para os problemas de abastecimento de água, apresentada pela empresa
requerente, e de deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento, datada de 6 de julho de 2012.-------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado optar pela proposta 1.2, apresentada na última reunião, devendo
os lugares de estacionamento previstos para a zona junto à Avenida do Mar serem de uso
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público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e
votação dos pontos que se seguem. O senhor Vice-Presidente passou a presidir à reunião. ---------

0427 - Processo n.º R736/12, em nome de Imoplaneta – Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.da,
apresentando uma proposta de ordenamento do estacionamento automóvel da zona poente da
Praça António Alves Seara, em Peniche, que se propõe executar, concretamente, delimitação no
piso existente, com pintura a branco, de oito lugares de estacionamento; colocação de pinos
intransponíveis, para delimitar os lugares de estacionamento da faixa de circulação de peões
junto ao edifício, e a delimitação no piso, com pintura a branco, da área de acesso ao
estacionamento coberto, para impossibilitar o estacionamento nessa zona.----------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada. -------------------------------

0428 - Minuta de contrato de urbanização nos termos do artigo 55.º do RJUE, a celebrar com a
ESIP - European Seafood Investments Portugal, L.da, que tem por objeto definir as
responsabilidades na elaboração dos projetos e a realização de um novo arruamento para acesso
às instalações da ESIP através da Rua da Escola de Pesca, em Peniche. -------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do contrato de urbanização a celebrar, que aqui
se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.1)-----------------------

O senhor Vice-Presidente sugeriu que se interrompesse o período da ordem do dia e que se
passasse ao período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Apresentou o seguinte voto de congratulação:
«CONGRATULAÇÃO
O PSD Peniche orgulha-se de ter sido o partido responsável pela construção e abertura do
Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo. Temos defendido sempre a sua manutenção e foi com
grande mágoa que assistimos nos últimos 3 anos ao desmantelamento progressivo do hospital.
Alertámos as autoridades e a população quando percebemos o que estava a acontecer: o
Hospital de Peniche, uma conquista da população do nosso Concelho, estava a desaparecer
lentamente.
A Marcha que teve lugar no passado sábado foi o reconhecimento de que a luta, que defendemos
há 3 anos, tinha razão de ser.
É importante que fique muito claro para o Governo e para a Administração Regional de Saúde,
que existe uma total unanimidade das forças políticas e naturalmente da população que estas
representam, na necessidade da manutenção do Hospital em Peniche.
Por isso o PSD Peniche congratula-se com o expressivo número de pessoas que aderiram à
participação na Marcha em defesa do Hospital.» [sic] ---------------------------------------------------
- Perguntou porque foi arreada a Bandeira Azul da praia da Gambôa. O senhor Vice-Presidente
informou que a Bandeira Azul foi arreada da praia da Gamboa por o concessionário do apoio de
praia não ter o número de nadadores-salvadores que o regulamento da atribuição da bandeira
obriga. O senhor Vereador Francisco Salvador sugeriu que se oficie o concessionário do apoio de
praia manifestando-lhe o desagrado do Município pela ocorrência.-------------------------------------
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- Perguntou por que motivo não estão afixadas, há mais de dois meses, as tabelas com os
horários dos transportes urbanos da cidade. O senhor Vice-Presidente informou as tabelas foram
retiradas porque houve alteração nos horários e que vai insistir junto da Rodoviária do Tejo para
que as novas tabelas sejam colocadas o mais brevemente possível. -------------------------------------
- Referiu-se, mais uma vez, ao mau aspeto que o futuro edifício da Biblioteca Municipal
apresenta, assim como os tapumes que o cercam. O senhor Vice-Presidente informou que foi
feita uma correção aos tapumes há pouco tempo. O senhor Vereador Francisco Salvador
perguntou se os mesmos não poderiam ser pintados. ------------------------------------------------------
- Comentou que lhe disseram que o minimercado da ilha da Berlenga, uma concessão do
Município, está mais tempo encerrado do que aberto. Perguntou se o concurso de concessão
previa o horário de funcionamento do estabelecimento. O senhor Vice-Presidente informou que o
concessionário já foi notificado verbalmente. --------------------------------------------------------------
- Perguntou que evento é que ocorreu na Rua do Juncal, em Peniche, no dia 7 de julho, uma vez
que constatou que o trânsito foi cortado na referida artéria e que estava instalada no local uma
tenda do Município, a ser utilizada por algumas pessoas. O senhor Vice-Presidente informou que
se tratou da festa de final de época da equipa de futebol do Bairro da Prageira. O senhor
Vereador Francisco Salvador referiu que, dado o número reduzido de participantes no evento,
não fez sentido cortar-se o trânsito naquela artéria da cidade.--------------------------------------------
- Disse que constatou que a recolha de lixo das papeleiras da praia da Gamboa era feita com o
auxílio de um trator que circulava pela praia, por volta das onze horas e trinta minutos, quando a
praia se encontrava cheia de gente. O senhor Vice-Presidente informou que as orientações que
foram dadas aos serviços foram para que a recolha do lixo seja feita entre as sete e as nove horas
e que irá ver junto do Departamento de Energia e Ambiente que originou a alteração ao horário. -

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que foi instalada uma tenda no parque de estacionamento da praia do Baleal, para a
realização de um evento, não tendo sido instalados sanitários nem pontos de recolha de resíduos.
Referiu que não é contra a realização desses eventos, mas devem ser devidamente organizados,
para evitarem conflitos, e tem de haver condições dignas para os frequentadores. O senhor Vice-
-Presidente informou que a organização do evento foi da União Juvenil de Ferrel com o apoio da
respetiva junta de freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------
- Referiu-se à existência de muitos plásticos num terreno sito na Consolação e à necessidade de
mandar limpar alguns lotes particulares que estão infestados de canaviais. O senhor Vice-
Presidente disse que iria ver o que se passa. ----------------------------------------------------------------
- Disse que, contrariando o que tem sido a norma, um edifício sito em Casais do Baleal, que está
a sofrer obras de remodelação, não substituiu as telhas pretas por telhas vermelhas. Perguntou se
existe uma dualidade de critérios. O senhor Vice-Presidente deu indicação à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística uma informação sobre a ocorrência relatada. ---------------------------------------
- Disse que se estar a efetuar uma caça à multa nos estacionamentos do Baleal, sendo que a
sinalização de trânsito existente no local não está regulamentada. Perguntou se a Câmara pode
ter algum tipo de intervenção para minorar a situação. O senhor Vice-Presidente disse que não
tem havido alterações na sinalização de trânsito no Baleal e que irá colocar a questão à GNR. ----
- Disse que, ao contrário do que era habitual, existem obras particulares em curso no Baleal, nos
meses de veraneio, o que incomoda quem procura a zona para descansar.-----------------------------
- Perguntou se está prevista a abertura de alguma vala para atravessar a Avenida do Mar, em
Casais do Baleal, uma vez que viu muitas máquinas no local e lhe parece que o verão não é a
melhor altura para esse tipo de obras numa zona balnear. O senhor Vice-Presidente disse que se
iria informar junto dos serviços municipais do que se passa.---------------------------------------------
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Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Manifestou o seu regozijo pela forma como decorreu a marcha em defesa do hospital de
Peniche e fez votos de que os anseios da população cheguem a bom porto. Disse sentir-se
orgulhoso da população da sua terra que se uniu e manifestou a sua preocupação pelo bem que
todos querem preservar. ----------------------------------------------------------------------------------------
- Felicitou a organização e os participantes da Corrida das Fogueiras. --------------------------------
- Na sequência da apresentação de final de ano do Estúdio Municipal de Dança, realizada no
Fórum da Parreirinha, felicitou a monitora Ana João pelo trabalho apresentado. Sugeriu que a
Câmara equacione que, no futuro, este sarau se venha a realizar no Jardim Público, de forma a
ter um maior impacto junto da população e proporcionar uma maior divulgação desta atividade
do Município. O senhor Vice-Presidente felicitou, também, a monitora do Estúdio Municipal de
Dança e disse que, em seu entender, o Fórum da Parreirinha é mais aconchegante para este tipo
de iniciativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se o Município teve conhecimento de que, no final do mês de junho, Peniche foi o
porto escolhido para o final de uma das etapas da Regata do Rally de Portugal, evento que
contou com a participação de 14 veleiros e cerca de 35 tripulantes, com partida em Inglaterra e
final em Lagos, e, em caso positivo, de que forma a Câmara Municipal acolheu o evento. O
senhor Vice-Presidente disse que irá colocar a questão ao senhor Presidente da Câmara. -----------
- Perguntou se é verdade que roubaram pavê que se encontrava para ser aplicado numa obra do
Município. O senhor Vice-Presidente informou que, de facto, foi roubado pavê que era para
aplicar na obra de construção da rotunda da Avenida Papa Paulo VI, em Peniche, durante o
período de almoço dos trabalhadores, e que foi feita a participação à PSP. ---------------------------
- Disse que se encontra à venda um prédio, sito na Rua 13 de Infantaria, em Peniche, e perguntou
se é propósito da Câmara adquiri-lo. O senhor Vereador Jorge Abrantes disse que sempre que
existem prédios para venda na Rua 13 de Infantaria, em Peniche, a Câmara tem contactado os
proprietários, sendo os negócios difíceis de concretizar por estes não aceitarem os valores
comerciais dos imóveis. ----------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 27 de junho a 10 de
julho do corrente ano: ------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Na vistoria de atribuição de bandeira azul a 6 praias de Peniche, nomeadamente Baleal Norte,
Baleal Sul, Cova de Alfarroba, Gamboa, Medão-Supertubos e Consolação.
- Na 33.ª Corrida das Fogueiras / 12.ª Corrida das Fogueirinhas e atribuição de prémios a
todos os classificados neste mega evento desportivo.
De salientar que a Corrida das Fogueiras contou com cerca de 2600 atletas e as Fogueirinhas
com cerca de 2800.
Nas classificações Gerais Masculino, os três primeiros lugares, foram para Bruno Fraga, José
Maduro e Telmo Silva, respetivamente.
Nas classificações Gerais Femininos, os três primeiros lugares foram para Madalena Carriço;
Anabela Gomez e Vitória Oliveira
Uma palavra de agradecimento a todos os funcionários Municipais envolvidos nesta prova
desportiva, aos Bombeiros Voluntários de Peniche, à Associação de Motociclismo de Peniche,
aos Agrupamentos de Escuteiros de Peniche e de Atouguia da Baleia, à Igreja “Nova Aliança”,
à Igreja Universal do Reino de Deus, à Polícia de Segurança Pública, à Capitania do Porto de
Peniche, ao Instituto Portuário Transportes Marítimos. Às empresas Francisco Baratizo, Nigel,
A. Ramos e Costa, Vítor Gomes Silvério, pela oferta de sardinhas, à Escola D. Luís de Ataíde,
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pela cedência do pavilhão gimnodesportivo, e às Câmaras Municipais de Almeirim e de Oeiras,
pela cedência de baias.
- Entrevista sobre a Escola de Rendas de Bilros de Peniche, integrado no programa da RTP1 –
7 Maravilhas – Praias de Portugal.
O senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Na reunião sobre o Fórum Multiusos, com senhor Engenheiro Pires e senhora Maria Emília
Homem e o Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, senhor António Filipe.
- Reuniu com a Soltrafego, sobre aspetos relacionados com o funcionamento dos semáforos.
- Reunião com a equipa de produção do Programa “Verão Total”, sobre aspetos práticos na
transmissão em direto no próximo dia 1 de julho – 7 Maravilhas – Praia dos Supertubos.
- Reunião ordinária da Assembleia Municipal, que teve lugar em Serra d’El-Rei, uma reunião
descentralizada que decorreu com grande civismo.
- Com o DEA e a Associação Juvenil de Peniche, sobre atividades a desenvolver no âmbito da
Bandeira Azul.
- Com os três Agrupamentos Escolares, sobre a manutenção, nos moldes do ano letivo anterior,
do desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular 2011/2012 e a candidatura
2012/2013 ao Programa Europeu – Regime de Fruta Escolar, sendo objetivo manter a
distribuição de fruta em todas as Escolas Básicas do 1.º ciclo do concelho.» [sic] ------------------

O senhor Vereador Francisco Salvador saiu da reunião após a intervenção do senhor Vice-
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Participou na marcha em defesa do hospital de Peniche. Realçou a presença das instituições do
concelho para demonstrarem a importância do hospital. --------------------------------------------------
- Assistiu à apresentação do Estúdio Municipal de Dança. Felicitou a monitora pelo trabalho
apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Assistiu a uma ação de sensibilização, feita pela GNR e pela PSP, dirigida a idosos, que
decorreu nas instalações da ESTM. --------------------------------------------------------------------------
- Participou na reunião do Conselho Local de Ação Social. Manifestou a sua preocupação pela
sustentabilidade das IPSS. -------------------------------------------------------------------------------------
- Participou na apresentação do trabalho do Conselho da Comunidade do ACES Oeste Norte à
Oeste CIM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Assistiu ao desfile das Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia, que teve lugar
no Lugar da Estrada, no dia 1 de julho. ----------------------------------------------------------------------
- Assistiu ao jogo final do campeonato de futebol amador da cidade de Peniche. --------------------
- No dia 2 de julho, participou numa reunião da Plataforma Oestina da Saúde. -----------------------
- Participou numa reunião de trabalho com as instituições que distribuem bens de primeira
necessidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 7 de julho, assistiu à festa de final de ano do jardim-de-infância de Ferrel. -----------------
- Participou na festa de aniversário do Agrupamento de Escuteiros de Peniche. ----------------------
- Visitou a iniciativa Pintar Atouguia da Baleia.-----------------------------------------------------------
- Participou na festa anual dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento.------------------
- Participou na festa de aniversário da Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos. ------

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
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- Saudou os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento pela festa organizada pelos seus
trabalhadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Informou que participou numa reunião com o senhor Secretário de Estado do Ensino e
Administração Escolar, no âmbito da Oeste CIM, onde foram transmitidas as dificuldades que os
Municípios têm em suportar determinadas despesas com a educação.----------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA (continuação)

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. O senhor Presidente da Câmara e senhor Vereador Francisco Salvador, por já terem
saído da reunião, não participaram na apreciação e votação dos assuntos que se seguem. ----------

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

0429 - Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, o senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo
senhor Presidente da Câmara, nos dias 11, 13 e 25 de junho de 2012, ao abrigo de deliberações
de delegação de competências, em matéria de licenciamento de obras. --------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

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

0430 - Carta, datada de 4 de julho de 2012, da Docapesca – Portos e Lotas, S.A., agradecendo a
colaboração do Município no primeiro evento da campanha dedicada à cavala. ----------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

0431 - Carta, datada de 4 de julho de 2012, dos Hospitais da Universidade de Coimbra,
agradecendo a participação do Município no evento Mergulho no Mar Sem Barreiras.-------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

0432 - 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.--------------------------------------------

0433 - Carta, datada de 5 de julho de 2012, da Leader Oeste – Associação para o
Desenvolvimento e Promoção Rural do Oeste, solicitando autorização para estacionamento de
um camião e respetivos equipamentos, no estacionamento da praia da Baleal, nos dias 10 a 12 de
julho de 2012, no âmbito do projeto e marca World Adventure. -----------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar. -------------------------------------------------------------------

0434 - Informação, datada de 25 de junho de 2012, do Departamento de Energia e Ambiente,
propondo, na sequência da notificação efetuada para cumprimento da deliberação tomada em 15
de maio de 2012, as penas a aplicar aos feirantes que faltaram a mais de 50% das feiras
realizadas no novo recinto. ------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado aplicar a pena de repreensão aos feirantes Joaquim Cesteiro,
Manuela Maria Vieira António e João dos Santos Carrolo, nos termos constantes na informação
do Departamento de Energia e Ambiente, de 25 de junho de 2012, e aos feirantes Adelino
Navarro, Amadeu Alfredo Torres Maia, Dharmeskumar Kanjee, Fábio Ruben de Oliveira
Fernandes, Fernanda de Jesus Maria Conceição Admeto, José Constantino Silva Carrajola,
Manuel Joaquim da Silva, Paulo dos Anjos Soares, Rafael Fernandes e Subasso Kumar
Parsotamo a pena de proibição definitiva do exercício da atividade na feira mensal de Peniche.
(M-Doc.2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

Foram presentes os seguintes documentos:

0435 - Informação n.º 547/2012, do Gabinete Jurídico e de Contencioso, remetendo uma
proposta de minuta para os contratos de confissão de dívida de renda habitacional. -----------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto base dos contratos de confissão de dívida a
celebrar com os inquilinos do Município que têm o pagamento de rendas habitacionais em
atraso, que aqui se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc3)----

0436 - Informação, datada de 4 de julho de 2012, da Divisão de Planeamento e Intervenção
Social, apresentando uma proposta de permuta do fogo atribuído à senhora D. Lina Paula Jesus
Nobre, pelo fogo sito na Rua do Vale Verde, bloco 5 – 1.º direito, 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. -------------------------------------------------------

TRÂNSITO:

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

0437 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, para colocação de
sinalização de trânsito no Campo da República, em Peniche. --------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar na próxima reunião.--------------------------------------------

0438 - Carta, com registo de entrada datado de 27 de fevereiro de 2012, da administração do
condomínio do empreendimento Jardins do Mar, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche,
solicitando a alteração dos lugares de estacionamento reservados a cargas e descargas, situados
na frente do edifício, na Avenida do porto de Pesca, autorizados por deliberação de 20 de
outubro de 2012, para as traseiras do edifício, na Praça António Alves Seara. ------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar na próxima reunião.--------------------------------------------

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de visto nos mapas de
horário de funcionamento: -------------------------------------------------------------------------------------

0439 - Em nome de João Silvério Lopes Dias, datado de 31 de maio de 2012, para o
estabelecimento de bebidas denominado Café Oitão, sito no Largo do Oitão, n.º 2, em Atouguia
da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG8244/12) ------------------------------------------------------------------------

0440 - Em nome de Helena Maria da Conceição Luís Sousa, datado de 6 de junho de 2012, para
o estabelecimento de bebidas denominado Café Central, sito na Rua D. Inês de Castro, n.º 10,
em Coimbrã. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG8466/12) ------------------------------------------------------------------------

0441 - Em nome de Fernando José Nunes Pereira, datado de 25 de junho de 2012, para o
estabelecimento de bebidas denominado Táticas, sito na Rua Gomes Freire de Andrade, n.º 86,
em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 02h00,
conforme solicitado, com validade até 31 de dezembro de 2012. (NIPG9272/12)--------------------

0442 - Em nome de Joaquim Manuel Marques Leal, datado de 25 de junho de 2012, para o
estabelecimento de bebidas denominado Doce Mar, sito na Rua Bartolomeu Dias, n.º 8, em
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 23h00,
conforme solicitado. (NIPG8244/12) ------------------------------------------------------------------------

0443 - A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro informou que recebeu, hoje, um
telefonema da ACISCP – Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de
Peniche, solicitando informações sobre o alargamento dos horários de encerramento dos
estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, no dia 14 de julho corrente, aquando da realização
do Carnaval de Peniche – Verão 2012. ----------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o encerramento dos estabelecimentos de restauração
e/ou bebidas do concelho de Peniche até 1 (uma) hora após os horários estabelecidos para cada
estabelecimento, na noite de 14 para 15 de julho, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º
do regulamento respetivo, o que se comunicará à PSP e GNR. ------------------------------------------

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO
ENSINO SUPERIOR – REVISÃO:

0444 - Foi presente uma informação, datada de 26 de junho de 2012, do Pelouro da Educação,
remetendo uma proposta de revisão ao regulamento em epígrafe.---------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar na próxima reunião.--------------------------------------------

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0445 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------
1) Conceder um subsídio, no valor de 5060,00 euros, à Associação Peniche Rendibilros,
destinado ao pagamento dos prémios e participações no XX Concurso de Renda de Bilros de
Peniche, conforme deliberação de 24 de janeiro de 2012. ------------------------------------------------
2) Suportar os encargos com a aquisição de três coroas de flores, para o Núcleo de Peniche da
Liga dos Combatentes, no valor estimado de 105,00 euros. (NIPG8311/12) --------------------------
3) Emprestar vinte postes e respetivas bandeiras e uma tenda à Associação de Cultura e Recreio
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D. Inês de Castro, de Coimbrã, para a realização da festa em honra de Nossa Senhora da
Memória, que se realizará de 13 a 15 de julho de 2012. (NIPG8801/12)-------------------------------
4) Ratificar o despacho que autorizou o empréstimo de bancadas e baias ao Centro de Atividades
Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio, para a realização de um torneio de futsal, que
teve lugar nos dias 7 e 8 de julho de 2012. (NIPG9423/12) ----------------------------------------------
5) Ratificar o despacho que autorizou o empréstimo de cadeiras, mesas, assadores, alcatifas e
vasos com flores à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, para a festa
comemorativa do seu aniversário, que se realizou no dia 8 de julho de 2012. -------------------------
6) Assumir o pagamento da fatura da EDP referente à energia elétrica a fornecer para a
iluminação decorativa da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. ------------------------------------

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 dezanove horas e cinquenta 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


