CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.08.2012 * Livro 103 * Fl.212

ATA N.º 21/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO 2012:
Aos sete dias do mês de agosto 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 Susete Silva Costa Laranjeira, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.----------------------------------------------------A senhora Susete Laranjeira encontrava-se a substituir o senhor Carlos Jorge Gonçalves Amaral
Domingos, que comunicou a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta e cinco minutos. --------PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra ao cidadão presente, que
manifestou intenção de intervir, apresentando-se, de seguida, de forma sumária, nos termos do
n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram
solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------ José Alberto Manjolinho Salsinha, que disse: Que um dos topos da rua onde mora não tem
placa toponímica; Que não acha correto que a Casa do Benfica vede a passagem de trânsito
numa rua para poder fazer uma festa; Que a Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, foi encerrada ao
trânsito por populares para fazerem uma assada; Que na Rua José Estêvão, em Peniche, outros
populares tiveram o mesmo procedimento; Que os sanitários do Cabo Carvoeiro estão
encerrados amiúdas vezes e que se deveria de minimizar as avarias; Que os sanitários que
existiam no Campo da República, em Peniche, deveriam de estar em funcionamento; Que
circulam muitas bicicletas pelos passeios da cidade, sem respeito pelos peões; Que circulam
skates pela via pública sem respeito pelas regras de trânsito; Que as ruas da cidade estão muito
sujas, por culpa das pessoas e das gaivotas; Que as gaivotas que andam pela cidade são cada vez
mais, por culpa dos ecologistas que quebraram o equilíbrio ecológico que havia, e que os
excrementos destas aves são muito corrosivos e danificam os automóveis; Que os
autocaravanistas deveriam ter um espaço próprio para parquear, com condições sanitárias; Que
existe a probabilidade de alguns autocaravanistas que parqueiam junto ao fosso da muralha, onde
não existem sistemas para recolha de dejetos, despejarem os seus depósitos de águas residuais
para o fosso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara agradeceu as questões colocadas, referindo que são assuntos que
também preocupam a Câmara, e informou o munícipe de que a colocação de placas toponímicas
é uma competência que está delegada nas freguesias e que a Junta de Freguesia de Ajuda
informou que a placa para colocar no topo norte da Rua Gomes Freire de Andrade, em Peniche,
já se encontra encomendada ao fabricante. Relativamente à Casa do Benfica, o senhor Presidente
da Câmara esclareceu que se tratou de uma situação pontual, aquando da inauguração da sede
daquela coletividade. Sobre o encerramento ao trânsito de artérias por populares sem a devida
autorização, o senhor Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa
para averiguar o que se passou e se foi autorizado e sugeriu ao munícipe que, quando detetar
essas situações, informe de imediato os serviços do Município, para que estes possam atuar.
Informou que o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta tem feito a recolha de ovos
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de gaivota em quantidades significativas e lembrou que o meio em que vivemos obriga a
cuidados específicos para salvaguarda dos nossos bens. Disse que a questão das autocaravanas é
um problema que a Câmara quer resolver, lembrando que foram já criadas zonas, devidamente
equipadas, para parqueamento deste tipo de veículos no Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo e que o Município arrendou um terreno aos proprietários de um parque de
campismo privado para o mesmo fim. Por fim, o senhor Presidente da Câmara informou que irá
fazer chegar à Polícia de Segurança Pública os assuntos que são da competência desta força
policial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente informou que os sanitários do Cabo Carvoeiro estiveram encerrados na
sequência de atos de vandalismo, e não por avarias nos equipamentos, e que a má utilização das
instalações leva a que, por vezes, haja entupimentos, uma vez que as infraestruturas são antigas.
Sobre o autocaravanismo, o senhor Vice-Presidente disse que foram criadas duas zonas no
Parque Municipal de Campismo e Caravanismo destinadas a este tipo de turismo, com
investimento do Município, e que o número de utentes aumentou, com resultados positivos na
receita. Lembrou que foram colocados pórticos limitadores de entrada no parque de
estacionamento central da cidade de Peniche e que irão ser colocadas estruturas idênticas no
parque de estacionamento da praia do Lagido. Disse, ainda, que a entrada em vigor do novo
regulamento das zonas de estacionamento de duração limita, que será proposto à aprovação da
Assembleia Municipal no próximo mês de setembro, também será um contributo para minimizar
a situação. Acrescentou que a dimensão e características do concelho de Peniche criam
problemas de controlo e que não há legislação que permita a proibição de estacionamento a este
tipo de viaturas. Por fim, disse que a criação de mais zonas específicas não é uma solução, uma
vez que as zonas criadas no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo não têm
habitualmente a lotação esgota e, no entanto, os autocaravanistas não as procuram. ----------------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:
O senhor Presidente da Câmara começou por destacar, de forma positiva, a Mostra Internacional
de Rendas de Bilros, o Dia do Município e o programa televisivo Verão Total, transmitido pela
RTP, que permitiu levar Peniche a todo o mundo. Manifestou a sua gratidão por as instituições,
públicas e privadas, a quem solicitou apoios terem correspondido, o que reduziu os custos
financeiros para o Município. Disse que irá agradecer, formalmente, à RTP por ter escolhido
Peniche, pela forma como correu o programa e pelo alinhamento e conteúdos do mesmo.
Referiu-se ao profissionalismo dos trabalhadores da RTP que estiveram em Peniche e à forma
compreensiva como colaboraram com o Município. -----------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara destacou, também, a atitude e a generosidade do ator Ruy de
Carvalho, que esteve em Peniche no dia 28 de julho, para apresentar um livro da sua autoria, no
âmbito da Feira do Livro promovida pela Associação Juvenil de Peniche, e que, ao ter
conhecimento da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, se prontificou para fazer a abertura
do desfile de moda. Propôs que se faça chegar ao ator Ruy de Carvalho o registo do
agradecimento da Câmara Municipal de Peniche pela disponibilidade que manifestou para se
associar à Renda de Bilros e à sua promoção. Os restantes edis concordaram com a proposta do
senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda
nos últimos dias, conforme se indica: ------------------------------------------------------------------------
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- No dia 24 de julho, participou numa reunião da Plataforma Oestina da Saúde, em Caldas da
Rainha, para balanço das ações desenvolvidas e análise de possíveis ações futuras. ----------------- No dia 25 de julho, reuniu-se com a direção da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade
Social, CRL, para tratar de assuntos relacionados com a recuperação de um edifício, sito na Rua
Marquês de Pombal, em Peniche, que se encontra cedido pelo Estado a esta IPSS. ------------------ No dia 26 de julho, acompanhou os eventos de abertura da Mostra Internacional de Rendas de
Bilros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 26 de julho, esteve no Pinhal Municipal do Vale Grande, com cerca de 300 pessoas, por
ocasião da comemoração do Dia dos Avós. ----------------------------------------------------------------- No dia 26 de julho, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM, que teve lugar
em Óbidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 26 de julho, assistiu ao batismo do veleiro Montepio Mar, que foi reconstruído e
apetrechado pela empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A.. ------------------------------------------ No dia 27 de julho, recebeu o senhor Secretário de Estado do Mar, que veio a Peniche a convite
da Câmara Municipal e da empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A., para dar a conhecer a
este governante a nova fase desta empresa após a reparação da plataforma elevatória. -------------- No dia 27 de julho, participou num almoço/debate promovido pela Associação Empresarial do
Concelho de Óbidos - Óbidos.com, que teve como tema o turismo e a reorganização das
entidades regionais de turismo. ------------------------------------------------------------------------------- No dia 30 de julho, participou na primeira reunião com a CCDRLVT sobre a revisão ao PDM. - No dia 31 de julho, reuniu-se com a Associação de Solidariedade Social de Ferrel, sobre a
satisfação dos compromissos assumidos pelo Município para com aquela IPSS. --------------------- No dia 3 de agosto, participou numa reunião na Nerlei – Associação Empresarial da Região de
Leiria, com outros presidente de câmara e responsáveis pelas entidades regionais de turismo,
para reforço da posição de que, nas regiões de Lisboa e Porto, haja mais do que uma entidade
regional de turismo, criando uma entidade regional de turismo que englobe apenas o Oeste, Vale
do Tejo e Leria/Fátima. ---------------------------------------------------------------------------------------- No dia 4 de agosto, visitou a feira anual da vila de Serra d'El-Rei. ------------------------------------ No dia 4 de agosto, esteve presente na abertura de uma exposição, que está patente na sede da
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, organizada por um conjunto de pintores.
- No dia 4 de agosto, participou num jantar a bordo de uma das corvetas que estiveram em
Peniche durante a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. --------------------------------------------- No dia 6 de agosto, participou nas iniciativas comemorativas do Dia do Município.--------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 25 de julho a 7 de
agosto do corrente ano:----------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
Na Mostra Internacional de Rendas de Bilros, que teve lugar entre os dias 26 e 29 de julho e que
contou com a presença de 21 delegações estrangeiras, além de mais de duas centenas de
rendilheiras que demostraram esta arte secular, durante todo o fim de semana no jardim
municipal.
Das inúmeras iniciativas, o Senhor Vice-Presidente salientou:
- A apresentação oficial da denominada “Anfitriã” - joia do projeto SER | Joias de Portugal. A
simbiose entre a Alta Joalharia e a Renda de Bilros resultou numa joia distinta, única e que alia
a modernidade ao tradicional, traduzindo-se num resultado perfeito e digno de representar
Portugal nacional e internacionalmente. Este plano de associar a joalharia à renda de bilros
surgiu de um protocolo entre a Câmara Municipal de Peniche e a Sociedade Ricardo &
Ricardos. Esta união trará, no futuro, ainda mais reconhecimento a este produto nacional que é
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a Renda de Bilros de Peniche e proporcionará a todos os apaixonados pela arte da joalharia um
novo olhar, uma nova experiência e muita expectativa sobre projetos futuros.
A “Anfitriã” será a primeira peça de uma coleção que irá ser lançada em setembro. Peniche e
as suas rendilheiras receberam de braços abertos este projeto que vai retratar o Portugal
Tradicional e a Alta Joalharia. A Câmara Municipal de Peniche, as suas rendilheiras e a
Sociedade Ricardo & Ricardos, idealizaram um projeto e do sonho à prática, foi um “saltinho”.
Uniram-se forças, partilharam-se ideias e assim surgiu a Anfitriã e todas as outras peças que
irão ser apresentadas no final de setembro.
- Apresentação da obra de autoria de Ida Guilherme “Saberes e Sabores da Terra e do Mar”.
- Divulgação dos resultados do XX Concurso de Rendas de Bilros de Peniche.
- Desfiles “Rendas na Moda” que contou com a apresentação de mais de 50 coordenadosvestidos com aplicações de rendas de bilros.
O senhor Vice-Presidente informou ainda que as delegações estrangeiras na Mostra
Internacional de Rendas de Bilros demonstraram a sua solidariedade com a luta da Autarquia e
da População, em defesa da manutenção do Hospital de Peniche.
- Esteve presente nas diversas iniciativas alusivas às Comemorações do Dia do Município.»
[sic]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 24 de julho, participou, com o senhor Presidente da Câmara, numa reunião da
Plataforma Oestina da Saúde, em Caldas da Rainha. ------------------------------------------------------ No dia 26 de julho, esteve no Pinhal Municipal do Vale Grande, com cerca de 300 pessoas, por
ocasião da comemoração do Dia dos Avós. Destacou o envolvimento das crianças dos ATL
Arco-Íris e de Atouguia da Baleia e a participação e colaboração das IPSS que trabalham com
idosos que, com iniciativas diversas, ajudaram a diminuir os custos financeiros desta atividade.
Agradeceu aos amimadores que colaboraram, nomeadamente às senhoras Cristina Luz e Fátima
Fonseca e à Universidade Sénior de Peniche.--------------------------------------------------------------- No dia 27 de julho, reuniu-se com a Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL,
para tratar de assuntos relacionados com a recuperação de um edifício, sito na Rua Marquês de
Pombal, em Peniche, que se encontra cedido pelo Estado a esta IPSS. --------------------------------- No dia 27 de julho, esteve na apresentação da peça de joalharia com aplicação de renda de
bilros. Felicitou o senhor Vice-Presidente pela Mostra Internacional de Rendas de Bilros. -------- No dia 28 de julho, assistiu ao Festival de Folclore promovido pelo Rancho Folclórico de
Geraldes, na comemoração do seu 28.º aniversário. ------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Disse que a Mostra Internacional de Rendas de Bilros e as comemorações do Dia do Município
são excelentes exemplos da forma como o Município de Peniche se reconhece e se valoriza e é
reconhecido e valorizado. -------------------------------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de que participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento. ------------------------------------------------------------------ Informou que a empresa Águas do Oeste, S.A. passou a disponibilizar o seu relatório de contas
apenas em formato digital.------------------------------------------------------------------------------------- Disse que a LCPA continua a monopolizar as atenções a nível interno e que foi divulgado, no
Portal Autárquico, um manual de procedimentos sobre a LCPA, que remeteu, eletronicamente, a
todos os edis para conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.08.2012 * Livro 103 * Fl.216

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Associou-se às congratulações e atribuição de mérito a quem organizou da Mostra
Internacional de Rendas de Bilros, referindo que o evento foi muito bem organizado e um
excelente ensejo para enaltecer as rendas de bilros e o Município de Peniche. ------------------------ Disse que a sessão solene do Dia do Município correu bem e que está mais do que justificado o
voto apresentado à Câmara pelos vereadores do PSD, relativamente ao reconhecimento de mérito
ao senhor Carlos Sá, que se tornou numa mais-valia para a sessão e foi uma justa homenagem.--- Disse que a Feira do Livro, promovida pela Associação Juvenil de Peniche, também está a
correr muito bem e, mais uma vez, se saldou por mais um êxito, não só pelo número de livros
vendidos mas, também, e sobretudo, pela apresentação de livros e pela presença de autores, que é
interessante e motivante para criar uma dinâmica cultural na cidade.----------------------------------- Referiu que tem verificado que o número de gaivotas tem aumentado, nomeadamente na zona
onde reside, o que é notório pelo barulho e pela porcaria que fazem. Sugeriu que se faça uma
campanha para sensibilizar as pessoas a não alimentarem gaivotas. O senhor Presidente da
Câmara disse que concorda com a realização da campanha proposta e que a mesma se deve
estender, também, à zona portuária. -------------------------------------------------------------------------- Perguntou se tem sido feita a monitorização do canil ilegal existente na zona da Cruz das
Almas, em Peniche, e qual o resultado da monitorização. O senhor Presidente da Câmara deu
indicação à Chefe da Divisão Administrativa para transmitir a questão à veterinária municipal.--- Disse que o acampamento de ciganos, sito na zona da Fonte Boa, tem cada vez mais barracas,
algumas ainda em construção, e há sinais exteriores de algum poder económico, pois são visíveis
antenas parabólicas e viaturas de boa marca, algumas recentes, o que pode levar a crer que, a
haver discriminação, essa discriminação é positiva, porque não existem outros munícipes com a
possibilidade de ocupar gratuitamente um espaço de outrem, com a complacência da justiça, do
Município e das autoridades policiais, que usufruem de energia elétrica e água sem pagar, que
lhes permite ter uma piscina e desperdiçar água. Frisou que os direitos devem ser para todos
assim como os deveres. Defendeu que a Câmara tem de tomar uma posição para o realojamento
daquelas pessoas, porque aquilo não é uma forma digna de manter seres humanos no século XXI,
por um lado, e, por outro, o ordenamento tem de ser igual para todos, porque os deveres e
obrigações são iguais para todos, independentemente da cor, etnia, credo ou filiação política. O
senhor Presidente da Câmara disse que irá conversar com a PSP sobre o assunto e que irá enviar
o Serviço de Fiscalização Municipal ao local para verificar o que se passa com o aumento de
barracas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que a venda que é feita diariamente em frente ao Mercado Municipal é aceite por uma
parte da população, uma vez que há quem faça lá compras, pelo que volta a apresentar a sua
proposta de que se criem condições no local, com bancas devidamente organizadas, todas iguais.
Afirmou que não vê grande dificuldade em autorizar que os vendedores continuem em frente ao
Mercado Municipal, uma vez que eles já lá estão há décadas, pelo que lhes tem de ser dadas
condições e obrigações, nomeadamente de pagarem uma taxa e manterem o local limpo, antes,
durante e depois da venda. Referiu que não vale a pena inventar regulamentos que não se
conseguem por em prática, sendo preferível que se adaptem os regulamentos à realidade e tentar
fazer com que as coisas funcionem bem. Perguntou qual foi o lucro do tempo que se perdeu com
o novo Regulamento de Venda Ambulante se não se consegue por em prática o que se decidiu.
Disse que a situação atual é uma demonstração de falta de operacionalidade, de falta de força
política e de falta vontade de resolver as coisas, o que ainda dá mais força a quem prevarica e a
quem usa e abusa das situações. O senhor Presidente da Câmara disse que irá analisar o assunto.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
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- Disse que se associava às palavras já proferidas sobre a Mostra Internacional de Rendas de
Bilros e as comemorações do Dia do Município. ---------------------------------------------------------- Alertou para a situação que está a ser criada em Atouguia da Baleia por cidadãos de etnia
cigana, que praticam atos ilícitos à luz do dia e no meio da rua, e está a exasperar os outros
cidadão e pode ter consequências graves. O senhor Presidente da Câmara disse que irá conversar
com a GNR sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------- Disse que os muitos frequentadores da praia da Almagreira, munícipes e turistas, não
compreendem que se tenham melhorado os acessos e criado estacionamentos limpos e tratados,
com caixotes para o lixo, no Pico da Mota e que a praia da Almagreira continue com os acessos
muito danificados, ainda com as valas deixadas pelas intempéries de inverno, e não tenha
caixotes para o lixo. O senhor Presidente da Câmara disse que subscreve a preocupação do
senhor Vereador e que já está planeada uma intervenção no local, faltando apenas a oportunidade
para a concretizar.----------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que o estacionamento no Baleal está caótico, na ilha e no continente, e que as multas
aplicadas pela GNR e as dificuldades nos acessos têm afastado as pessoas do Baleal. Defendeu
que a Câmara deve tomar uma posição para tentar regularizar os fluxos de trânsito e o
estacionamento. O senhor Presidente da Câmara disse que irá falar com o comando da GNR
sobre o assunto. O senhor Vice-Presidente disse que na ilha do Baleal não tem havido excesso de
zelo por parte da GNR na aplicação de multas, o que existe é desrespeito por parte dos
automobilistas e que era fundamental a existência de um reboque para retirar as viaturas
estacionadas indevidamente. ---------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Susete Laranjeira:
- Congratulou-se, também, pela forma como decorreu a Mostra Internacional de Rendas de
Bilros, tendo destacado de forma positiva o almoço oferecido às rendilheiras. Disse que sentiu
que quem visitou Peniche ficou agradado e agradeceu a todos os que colaboraram. ----------------- Disse ter ficado agradada com a diversidade dos assuntos abordados no programa televisivo
Verão Total, tendo sido transmitida uma boa imagem do concelho de Peniche. ---------------------- Relativamente à Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, referiu que, face ao que tinha ouvido
antes da festa começar, julgava que iria estar pior. Disse que concorda com o senhor VicePresidente e que existe muito que conversar sobre a festa, porque os penicheiros se identificam
muito com ela, assim como muitos forasteiros que fazem questão de visitar Peniche nesta data. -- Disse que as pessoas, em Peniche, contribuem para o aumento do número de animais, incluindo
gaivotas, ao alimentá-los. -------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que o aumento do número de barracas no acampamento cigano da Fonte Boa se deve
ao aumento do número de elementos dos agregados familiares e que quase todos os residentes do
acampamento já são naturais de Peniche. ------------------------------------------------------------------- Disse que, antes da atual concessão, o restaurante Nau dos Corvos tinha um espaço coberto
destinado apenas a serviço de cafetaria e que, agora, esse tipo de serviço apenas é prestado numa
esplanada, agreste, que não dignifica Peniche perante quem chega de fora. O senhor Presidente
da Câmara disse que a situação atual decorre das condições da concessão.---------------------------- Sugeriu a colocação de um painel, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, para
divulgação dos eventos que ocorrem no concelho, podendo ser um estrutura simples mas eficaz.
O senhor Presidente da Câmara disse que concorda com a sugestão da senhora Vereadora e que
irá estudar a situação. ------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.08.2012 * Livro 103 * Fl.218

sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação
nominal. Os quinze 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. ------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0483 - Processo n.º 42/12, em nome de A Coutada - Sociedade de Empreendimentos Turísticos,
L.da, para proceder a alterações no decurso de uma obra, que está a efetuar na Quinta das Tripas,
na freguesia de Atouguia da Baleia. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 24 de julho de 2012, deliberado aprovar e licenciar o pedido de
alterações, devendo ser respeitadas as condições contidas nos pareceres dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento e das entidades consultadas. (M-Doc.1)------------------0484 - Processo n.º C378/11, em nome de Francisco Alberto Dias Fonseca, para emissão de uma
certidão comprovativa de que, na data de construção de um edifício, sito na Rua dos Galos, n.º
22, no Lugar da Estrada, não era exigida licença de habitação/ocupação.-----------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que os serviços do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística informem sobre os antecedentes do processo, nomeadamente data da construção do
edifício, datas da execução de obras posteriores, datas de solicitações de licenciamentos e
resultados das mesmas, data da aprovação do plano de alinhamentos do arruamento, etc., assim
como do processo de construção do edifício confinante a norte. ---------------------------------------0485 - Processo n.º C783/10, em nome de Rita Gonçalves Santos Costa, para emissão de certidão
comprovativa de cancelamento do ónus que recai sobre um prédio urbano, sito na Rua das
Ondas, n.º 12 e 14, em Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um
parecer jurídico, datado de 25 de julho de 2012, da doutora Fernanda Paula Oliveira.--------------DELIBERAÇÃO: Considerando o teor do parecer jurídico supramencionado, de que se apensa
cópia à minuta da presente ata, deliberado aprovar o cancelamento do ónus de renúncia que recai
sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 813, da
freguesia de São Pedro, inscrito pela apresentação n.º 2, de 23 de dezembro de 1949. (M-Doc.2)0486 - Proposta de alteração ao traçado viário da Rua do Poço da Barroca, em Geraldes, e ao
estudo de loteamento que abrange um prédio propriedade municipal, confinante com a referida
artéria, que obteve a concordância da Câmara em 8 de fevereiro de 2011. A alteração proposta
consiste no aumento de sete lugares de estacionamento e na redução da largura da faixa de
rodagem, de 6,50 para 6,00 metros, para permitir que em tudo o percurso do passeio, incluindo
nas zonas consolidadas, será garantida uma largura mínima de 1,50 metros. -------------------------O senhor Vereador Luís Ganhão disse que votará a favor da alteração proposta, porque se trata
de uma zona consolidada e deve existir bom senso, uma vez que não se pode ir além do espaço
disponível. Acrescentou, contudo, que o bom senso deve prevalecer sempre, porque o Município
não é diferente dos privados, que são obrigados a fazer faixas de rodagem com 6,5 metros e
passeios com 2,25 metros. Frisou que não pode haver dualidade de critérios entre público e
privado. Perguntou porque é que, à semelhança dos processos de obras particulares, este
processo não vem instruído com pareceres de outros serviços, nomeadamente da Divisão de
Planeamento de Obras e Infraestruturas, sobre as acessibilidades. O senhor Presidente da Câmara
deu indicação à Chefe da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo para que sempre
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que existam situações já consolidadas, semelhantes à que está em apreciação, sejam de caráter
público ou privado, seja tida em consideração a decisão hoje tomada. --------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a alteração ao traçado viário para a Rua do Poço da
Barroca, em Geraldes, e concordar com a consequente alteração ao estudo de loteamento
previsto para o local. (M-Doc.3) -----------------------------------------------------------------------------0487 - Processo n.º S14052/08, em nome de Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da, para
instalação de uma ETAR, junta às suas instalações fabris, sitas na Rua dos Cortiçais, em Peniche,
já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de uma proposta da requerente para
ocupação de terrenos do domínio público e de um estudo de estremas elaborado pela Divisão de
Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo. ---------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar os serviços de fazerem o levantamento da área do
antigo caminho público, para que a mesma seja desafetada do domínio público e integrada no
domínio privado do Município. ------------------------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0488 - Requerimento, datado de 5 de março de 2012, em nome de Luís Alves Martins, L. da,
solicitando autorização para ocupar a via pública com uma esplanada, para apoio ao
estabelecimento de restauração denominado Onda Azul, sito no Largo da Ribeira, n.º 38, em
Peniche, a poente do edifício, durante os meses de verão. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir a pretensão, por não respeitar o Regulamento Municipal
das Esplanadas da Avenida do Mar e Largo da Ribeira. Deliberado, ainda, reconhecer que a área
da esplanada existente a sul do edifício é de 35,50 m², e não 30,00 m², devendo os serviços ter
em consideração esta alteração aquando da liquidação das respetivas taxas. -------------------------0489 - Requerimento, datado de 17 de julho de 2012, em nome de Tanny Salvador Ribeiro
Viralhadas e Outro, solicitando autorização para ocupar a via pública com uma esplanada, para
apoio ao estabelecimento de bebidas denominado Java House, sito no Largo da Ribeira, n.º 14,
em Peniche, por um período anual.--------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar, nas condições constantes no parecer do IGESPAR.----0490 - Carta, datada de 16 de julho de 2012, de Inês Pinto Caiado, que, na sequência da
deliberação de 10 de julho de 2012, indica o lugar de estacionamento que pretende ocupar na
Avenida 25 de Abril, em Peniche, com a instalação de uma estrutura para estacionamento de
bicicletas, para aluguer e estacionamento livre, e apresenta fotografias do tipo de suporte, com
indicação de que o material a usar será o aço zincado. A requerente manifesta, ainda, a intensão
de colocar no local uma placa publicitária, com inscrições em ambas as faces, com 1,65 m². -----DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a ocupação do lugar de estacionamento indicado pela
requerente e o tipo de suporte, devendo este ser executado em aço inoxidável 316.-----------------0491 - Requerimento, datado de 20 de julho de 2012, em nome de Wild Side - Campervans &
Company, Unipessoal, L.da, solicitando autorização para ocupar a via pública com a exposição
de artigos, na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, na frente do
seu estabelecimento comercial, pelo período de um ano. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado não autorizar, considerando que os passeios não têm largura
suficiente para que, com a ocupação pretendida, se cumpra a legislação referente às
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acessibilidades e que os espaços de estacionamento devem ser, preferencialmente, destinados ao
fim previsto no loteamento onde se inserem. Deliberado, ainda, que os serviços façam um
levantamento das áreas ocupadas na mesma artéria e que informem quantos lugares de
estacionamento ocupam e se se encontram licenciadas.--------------------------------------------------DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
0492 - Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, o senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos
dias 11 e 19 de julho de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em
matéria de licenciamento de obras. --------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.4) --------------------------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0493 - 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 julho de 2012.-------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0494 - Carta, datada de 14 de junho de 2012, do Centro de Formação de Associação de Escolas
dos Concelhos do Bombarral, Cadaval, Caldas da rainha, Óbidos e Peniche, agradecendo o apoio
e coorganização do Município ao Encontro Regional de Centros Novas Oportunidades do Oeste.
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG9034/12) --------------------------------0495 - Carta, datada de 22 de junho de 2012, da Liga dos Combatentes Núcleo de Peniche,
agradecendo o apoio prestado pelo Município para a realização de um almoço convívio. ---------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG9459/12) --------------------------------0496 - Carta, datada de 3 de julho de 2012, do Vespa Clube do Oeste, agradecendo o apoio
logístico disponibilizado pelo Município para a realização do 7.º Encontro Nacional. -------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG10598/12)-------------------------------0497 - Carta, datada de 2 de julho de 2012, da Associação Empresarial do Concelho de Óbidos Óbidos.com, felicitando a Câmara Municipal de Peniche por levar a praia do Medão –
Supertubos à candidatura das 7 Maravilhas – Praias de Portugal.-------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e agradecer. (NIPG9990/12)------------------0498 - Carta, datada de 16 de julho de 2012, do Conselho Local de Leiria do Partido pelos
Animais e pela Natureza, solicitando que não seja autorizada a realização de uma corrida de
toiros, que terá lugar em Ferrel, no dia 10 de agosto de 2012. ------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e informar o PAN - Leiria de que ao
Município apenas compete licenciar o recinto, por ser improvisado, e que os indeferimentos têm
de ser fundamentados de facto e de direito. Deliberado, ainda, remeter o assunto à Assembleia
Municipal para que o mesmo seja analisado, do ponto de vista político, por este órgão do
Município. (NIPG10788/12) ----------------------------------------------------------------------------------
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0499 - Ofício n.º 5148, datado de 9 de julho de 2012, da Câmara Municipal de Abrantes,
agradecendo a colaboração do Município nas Festas da Cidade 2012.--------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG10807/12)-------------------------------0500 - Informação, datada de 20 de julho de 2012, do Pelouro da Educação, propondo que se
mantenham os valores dos subsídios a atribuir aos alunos carenciados que frequentam o ensino
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e material escolar, e os
critérios para atribuição dos referidos subsídios. ----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar os critérios propostos e os valores dos auxílios
económicos para livros e material escolar, para o ano letivo de 2012/2013, que serão os
seguintes, por aluno: -------------------------------------------------------------------------------------------Escalão de Rendimento A: Ensino pré-escolar – 31,15 euros; 1.º, 2.º e 4.º anos do ensino básico
– 62,30 euros; 3.º ano do ensino básico 70,60 euros. -----------------------------------------------------Escalão de Rendimento B: Ensino pré-escolar – 15,57 euros; 1.º, 2.º e 4.º anos do ensino básico –
31,15 euros; 3.º ano do ensino básico 35,30 euros. (NIPG10982/12) ----------------------------------0501 - Informação n.º 22/12, do Serviço de Património, propondo a abertura de um
procedimento público para arrendamento de uma parcela de terreno municipal, sita na Avenida
Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, para instalação, exploração e
manutenção de um posto de abastecimento de combustíveis e respetiva loja de conveniência, e
remetendo o respetivo caderno de encargos. ---------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado optar pela realização de um concurso público, com o valor base
de 50 000,00 euros para a renda anual a pagar, e aprovar o caderno de encargos conforme
proposto, prescindindo-se da execução do posto de turismo avançado e da estação de apoio ao
autocaravanismo referidos na deliberação de 10 de janeiro de 2012, devendo ser alterado o valor
constante no n.º 2 do artigo 8.º e acrescentado um n.º 3 ao mesmo artigo que estipule que o
contrato de arrendamento deve ser celebrado 15 (quinze) dias após a data de adjudicação do
arrendamento. (M-Doc.5) -------------------------------------------------------------------------------------0502 - Minuta do contrato de adjudicação de trabalhos a mais e a menos, referentes à empreitada
de Recuperação do Fosso das Muralhas. -------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do contrato a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e de que se apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.6) --------------------------0503 - Informação, datada de 20 de julho de 2012, da Divisão de Educação, propondo a
candidatura do Município ao Programa Ecovalor. -------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a candidatura do Município de Peniche ao Programa
Ecovalor. (M-Doc.7) ------------------------------------------------------------------------------------------0504 - Carta, datada de 3 de julho de 2012, da União Desportiva e Cultural de São Bernardino,
dando conhecimento do plano de iniciativas para o verão de 2012. ------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG11152/12)-------------------------------0505 - Carta, datada de 26 de junho de 2012, da Associação do Centro de Dia de Serra d'El-Rei,
solicitando, entre outras coisas, a indicação de uma entidade para a fiscalização da obra referente
ao processo n.º 350/07. -----------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 9 de julho de
2012, deliberado autorizar que o Departamento de Obras Municipais a fazer a fiscalização da
obra. (NIPG9791/12) ------------------------------------------------------------------------------------------TRÂNSITO:
0506 - Foi presente uma 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 o assunto na próxima reunião.-------------------------------ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 5:
0507 - Foram presentes os documentos contabilísticos para a quarta 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 4 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o
valor de 257 250,00 euros em reforços de despesas correntes, 258 800,00 euros em anulações de
despesas correntes e 1550,00 euros reforços de despesas de capital.-----------------------------------2) Aprovar a alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 1050,00 euros em reforços. -------------------------------------------------------------3) Aprovar a alteração n.º 4 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 4500,00 euros em reforços e 65 000,00 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. ---------------------------HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de visto nos mapas de
horário de funcionamento: ------------------------------------------------------------------------------------0508 - Em nome de Cecílio Manuel Amador Gabriel, datado de 2 de junho de 2010, para o
estabelecimento de restauração e bebidas denominado O Cantinho, sito na Rua Fonte do Rosário,
n.º 14, em Peniche.---------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG7653/10) -----------------------------------------------------------------------0509 - Em nome de Cristina Maria Branco Correia Martins, datado de 11 de janeiro de 2011,
para o estabelecimento de bebidas denominado Café Santa Cruz, sito na Rua do Visconde, n.º
25, em Peniche.-------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG1018/11) -----------------------------------------------------------------------0510 - Em nome de João Manuel Silva Campos, datado de 16 de março de 2011, para o
estabelecimento de bebidas denominado Peniche Kite & Surf Center, sito na praia do Cerro, em
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Peniche.----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 04h00,
conforme solicitado. (NIPG5621/11) -----------------------------------------------------------------------0511 - Em nome de Maria de Fátima Delgado Salvador, datado de 18 de abril de 2011, para o
estabelecimento de bebidas denominado Pastelaria Baluarte, sito na Avenida 25 de Abril, n.º 94,
em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 22h00,
conforme solicitado. (NIPG6333/11) -----------------------------------------------------------------------0512 - Em nome de Jaotur - Investimentos Turísticos, Sociedade Unipessoal, L.da, datado de 27
de maio de 2011, para o estabelecimento de restauração denominado Restaurante Patriarca, sito
no Campo da República, n.º 4, em Peniche.----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 10h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG10959/11) ----------------------------------------------------------------------0513 - Em nome de Agfasa, L.da, datado de 21 maio de 2012, para o estabelecimento de serviços
de restauração e bebidas denominado Cantina de Ferrel, sito na Avenida do Mar, n.º 30, em
Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 10h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG7605/12) -----------------------------------------------------------------------0514 - Em nome de Elisabete Sofia Sousa Marques, datado de 6 de junho de 2012, para o
estabelecimento de restauração denominado Picali Taverna, sito na Avenida do Porto de Pesca,
Lote C15, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 04h00,
conforme solicitado. (NIPG8492/12) -----------------------------------------------------------------------0515 - Em nome de Fernando Vicente Viralhadas - Cabeça de casal da herança de, datado de 11
de junho de 2012, para o estabelecimento de restauração denominado Restaurante Rocha, sito na
Avenida do Mar, n.º 21, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG8986/12) -----------------------------------------------------------------------0516 - Em nome de Anabela da Conceição Carriço Macatrão, datado de 9 de julho de 2012, para
o estabelecimento de bebidas denominado Café Machadinho, sito na Rua Francisco Xavier de
Carvalho, n.º 20, em Serra d'El-Rei.-------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 24h00,
conforme solicitado. (NIPG10477/12) ----------------------------------------------------------------------0517 - Em nome de Christian & Filipe, L.da, datado de 9 de julho de 2012, para o
estabelecimento de bebidas denominado 3House, sito na praia do Baleal. ----------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 04h00,
conforme solicitado. (NIPG10454/12) ----------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
0518 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Autorizar a transferência do valor de 7027,00 euros, para o Agrupamento Vertical de Escolas
de Peniche, destinado a auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos
carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2012/2013,
sujeito a posteriores atualizações.----------------------------------------------------------------------------2) Autorizar a transferência do valor de 7940,00 euros, para o Agrupamento de Escolas D. Luís
de Ataíde, destinado a auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos
carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2012/2013,
sujeito a posteriores atualizações.----------------------------------------------------------------------------3) Autorizar a transferência do valor de 9300,00 euros, para o Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia, destinado a auxílios económicos para livros e material escolar destinados
aos alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de
2012/2013, sujeito a posteriores atualizações. -------------------------------------------------------------4) Ratificar o despacho que autorizou a viatura 75-79-ZE, propriedade da Associação Juvenil de
Peniche, a abastecer no posto de combustíveis do Município, para uma deslocação a Lagoa, no
dia 23 de julho, para ir recolher material da exposição itinerante do Município.---------------------5) Conceder um subsídio, no valor de 891,75 euros, à Freguesia de Serra d'El-Rei, para
substituição de um pneu da retroescavadora daquela freguesia, que rebentou ao serviço do
Município. (NIPG11228/12) ---------------------------------------------------------------------------------6) Doar cem quilos de sacos do lixo, à Freguesia de Ferrel, para colocar nas papeleiras da
freguesia, no valor estimado de 170,00 euros. (NIPG10597/12)----------------------------------------7) Doar três conjuntos de lembranças do Município, compostos por lata de sardinha, ânfora
miniatura e livro, à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para um concurso de
fotografia. (NIPG11149/12) ----------------------------------------------------------------------------------8) Emprestar à União Desportiva e Cultural de São Bernardino vinte vasos com plantas, para
ornamentar o espaço do desfile das Marchas Populares, que terá lugar no dia 11 de agosto de
2012. (NIPG11403/12) ----------------------------------------------------------------------------------------9) Assumir o pagamento da alimentação do socorrista afeto ao Posto de Socorros da Berlenga,
no período de 1 de julho a 30 de setembro de 2012. (NIPG11759/12)---------------------------------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 dezoito horas e quarenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão
Administrativa, subscrevo e com ele assino.----------------------------------------------------------------

