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ATA N.º 22/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012:

Aos vinte e um 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 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 e cinco minutos. ---------

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:
- No dia 8 de agosto, participou numa reunião na ADRO, sobre a continuidade do Centro Novas
Oportunidades. Informou das diligências efetuadas, desde janeiro até ao momento, no sentido da
sua manutenção e de que, no decorrer da semana, foram notificados da viabilização do projeto
até 31 de dezembro, mantendo-se as verbas aprovadas para a manutenção até 31 de agosto, o que
põe em causa a sustentabilidade do mesmo até dezembro.-----------------------------------------------
- No dia 8 de agosto, recebeu oito Biólogos, entre eles, João Correia, Biólogo Marinho, a
propósito da criação de um aquário, no Porto da Areia Sul, projeto que terá o seu
desenvolvimento em função dos meios financeiros que se consigam afetar, quer privados quer
públicos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 08 de agosto, participou na inauguração da Feira Internacional de Artesanato, que
contou com a presença do Embaixador do Egito em Portugal, Hamdi Loza, uma vez que, na
edição deste ano, a Feira exibe uma réplica do templo egípcio de Abu Simbel.-----------------------
- No dia 08 de agosto, a convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Bombarral,
participou na inauguração do 29.º Festival do Vinho Português e da 19.ª Feira Nacional da Pera
Rocha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 09 de agosto, reuniu-se com o Comando Distrital de Leira da GNR, a propósito de
vários temas, de entre os quais os problemas de trânsito e estacionamento no Baleal. Informou
que, no dia seguinte, fez uma visita ao local, acompanhado da GNR e do Sr. Presidente da Junta
de Ferrel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 10 de agosto, reuniu-se com o Diretor de Finanças do Distrito de Leiria e com o
responsável pelo Serviço de Finanças de Peniche, no âmbito do programa de avaliação de
prédios para efeitos de IMI e das condições para cumprimento desse programa. -------------------
- No dia 10 de agosto, a convite da comissão de festa, participou na festa de Nossa Senhora da
Guia, em Ferrel. Deixou uma palavra de felicitação pela forma envolvente como a população de
Ferrel, através das comissões de festa e de forma voluntária, tem desenvolvido as suas festas.-
- No dia 19 de agosto, participou na Corrida e Caminhada da Praia Norte, que contou com a
participação de mais de 500 participantes.------------------------------------------------------------------
- No dia 11 de agosto, participou no lançamento da estrutura pré-comercial do WaveRoller. O Sr.
Presidente salientou a importância deste projeto para Peniche e a incorporação de tecnologia e
competências locais no mesmo.-------------------------------------------------------------------------------
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Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 7 a 21 de agosto
corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O Senhor Vice-Presidente participou nas seguintes atividades:
- Acompanhou a deslocação e a chegada da Wave Roller à praia de Almagreira, Ferrel, no dia
11 de agosto. Tratou-se de um dia histórico para o Concelho de Peniche. Relembrou que para o
local está prevista há 36 anos a instalação de uma Central Nuclear e para o seu lugar foi
criado, ao longo dos últimos anos, um projeto através de uma empresa Finlandesa que vai
produzir eletricidade a partir da energia das ondas. Um projeto que contou com o apoio e o
envolvimento da autarquia presidida pela CDU.
- Reunião com a Direção do Sporting Clube da Estrada sobre o serviço de fornecimento de
refeições escolares à comunidade educativa desta localidade a partir deste ano letivo
2012/2013.
- Deu conta de diversas medidas de preparação do ano letivo 2012/2013:
- Transportes escolares; atribuição de subsídio mensal aos diversos agrupamentos de Escola,
para pagamento dos encargos com os serviços prestados pelas tarefeiras no apoio às refeições
escolares e Atividades de Enriquecimento Curricular, pelo valor de 3,20€/hora, valor sujeito a
atualização por Portaria do Ministério da Educação e Ciência.
- Participou na Corrida da Praia Norte, organizada pelo Pelouro do Desporto da C.M.P., que
contou coma participação de centenas de pessoas.
- Na reunião do Conselho de Administração dos SMAS de Peniche.
- O convite da Comissão de Festas, o Sr. Vice-Presidente participou nas Festas em honra da
Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. O Sr. Vice-Presidente felicitou a Comissão de Festas pela
diversidade e qualidade desta festividade.
- Esteve presente na abertura da Feira Internacional de Artesanato que contou com a presença
do Sr. Embaixador do Egito.
- Realizou uma visita ao Baleal, acompanhado pelas Forças de Segurança, Comandante
Operacional e Junta de Freguesia para avaliar os aspetos de segurança e trânsito na ilha. Foi
reconhecida por todas as entidades a melhoria do ordenamento do estacionamento no interior
da ilha, bem como nos parques de estacionamento adjacentes. Foram apontados diversos
aspetos práticos para resolver alguns problemas existentes.» -------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 15 de agosto, esteve presente no concerto da Banda da Sociedade Filarmónica União 1.º
de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, salientou a integração de sete jovens na banda,
deixando uma palavra de felicitação.-------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de agosto, participou na iniciativa para assinalar a passagem do 33.º Aniversário do
Sporting Clube do Vila Maria. --------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou da receção de um email, de 02 de agosto, cujo conteúdo começava com um resumo
da deliberação da Troica relativamente ao IMI, das soluções preconizadas, concluindo com os
dados estatísticos do final de julho, que indicavam que os objetivos estariam muito longe de
serem atingidos, e que os municípios não estariam a corresponder. Informou ainda que passados
dez dias, o Sr. Presidente foi contactado pelo Sr. Diretor de Finanças do Distrito de Leiria no
sentido de marcar uma reunião, que foi realizada no dia 10 de agosto, conforme já informado
pelo Sr. Presidente. Nessa reunião, foi demonstrado o descontentamento pelo conteúdo do email,
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principalmente, no que diz respeito ao Município de Peniche, tendo sido evidenciadas as razões
pelas quais as conclusões não seriam aplicáveis a Peniche, nomeadamente o atraso na nomeação
dos avaliadores, a demostração de todo o planeamento e recursos afetos a este trabalho desde o
início. Deu conta de uma outra reunião, realizada no dia 16 de agosto, no mesmo âmbito, com o
responsável pelo Serviços de Finanças de Peniche, com os avaliadores, e com a equipa interna,
na qual foi possível fazer o ponto de situação e acertar novos procedimentos de forma a tornar o
processo de avaliação dos imóveis mais célere. ------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Solicitou o ponto de situação do processo de reposição da legalidade no sítio da Água Doce, em
Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro que traga uma informação sobre o processo à próxima reunião. ------
- Perguntou qual o ponto de situação da ocupação ilegal de terrenos municipais junto às
marginais Norte e Sul. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro que traga uma informação sobre o processo à próxima reunião.
- Perguntou para quando se prevê o arranjo da encosta junto à Caixa de Crédito Agrícola Mútua.
O Sr. Presidente respondeu que iria realizar uma reunião com a Eng.ª Florinda Monteiro, com o
Sr. Presidente da Junta de freguesia da Ajuda e com a Caixa de Crédito Agrícola.-------------------
- Questionou sobre o ponto de situação de uma construção clandestina no terraço de um prédio
sito na Rua Garrett e Largo de S. Paulo por cima da sede da Casa do Benfica. O Sr. Presidente
solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que verificasse o andamento
do processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu a necessidade de se refletir sobre o estacionamento caótico em Peniche, sobretudo no
Campo da República, lembrando que há um projeto de dissuasores e passadiços para o local, e
que, mesmo não havendo capacidade financeira para fazer a obra completa, a Câmara Municipal
deveria arranjar verba para o próximo ano, para intervir, pelo menos, nestes dois aspetos, de
forma a condicionar o estacionamento e proporcionar melhor acessibilidade e formas de
percurso. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Vice-Presidente que em conjunto com o Comandante
Operacional verificassem junto da PSP, se existem problemas de atuação, associados à sinalética.
Disse, ainda, que as questões associadas à acessibilidade no Campo da Republica iriam ser
equacionadas em sede do Orçamento para 2013.-----------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Felicitou a Banda da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da
Baleia pela integração dos sete jovens. ----------------------------------------------------------------------
- Salientou a forma como decorreram as Festas de Atouguia da Baleia e de Ferrel, tendo a de
Ferrel contado este ano com uma novidade, a Tourada, e que ambas ultrapassaram o número de
pessoas que seria expectável, tendo decorrido os festejos de forma ordeira, o que é de relevar. O
Sr. Presidente da Câmara salientou a quantidade de pessoas que voluntariamente trabalham para
estes festejos, o que é de relevar, devendo servir de exemplo para as outras comunidades. --------
- Questionou sobre a reunião com o Sr. Comandante da GNR, no que diz respeito aos problemas
associados à etnia Cigana, mostrando-se preocupado com a situação, uma vez que lhe chegou
mais informação sobre novas construções, que a Fiscalização Municipal não consegue
identificar, disponibilizando-se para auxiliar na identificação dos locais. Referiu que em
Atouguia da Baleia, nestes últimos dias, têm estado algumas viaturas na rua da Graça, a
efetuarem transações de forma aberta, devendo a Câmara Municipal tomar algumas providências
junto das autoridades. Disse ainda, que a comunidade Cigana será certamente bem-vinda se
cumprir com as suas obrigações, como por exemplo no que diz respeito ao pagamento de água e
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eletricidade. O Sr. Presidente da Câmara disse que iria reportar à GNR, para respetiva
intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alertou para a falta de visibilidade de algumas passadeiras, nomeadamente as da Avenida do
Mar, em Peniche, que estão identificadas com sinalética vertical, mas que não se conseguem
identificar por falta de tinta. O Sr. Vice-Presidente respondeu informando que estavam a
terminar as intervenções em diversas escolas e que só depois de terminados os trabalhos para a
abertura do ano letivo seria possível começar a intervir nas passadeiras. ------------------------------
- Alertou para a necessidade de se encontrarem mais alternativas para as caravanas, uma vez que
a alternativa encontrada no Parque de Campismo não é suficiente. O Sr. Vice-Presidente
informou que tem informação do responsável do Parque de Campismo, de que se verificou o
aumento substancial da utilização dos equipamentos construídos para ao efeito, no entanto, o que
se verifica é que os autocaravanistas entram para efetuar as limpezas e os abastecimentos
necessários, mas não ficam, acabando por estacionar noutros locais. Salientou a entrada em
funcionamento da estação de lavagem junto aos Bombeiros Voluntários de Peniche, que também
poderá dar algum apoio, estando a ser preparada sinalética para respetivo encaminhamento. O Sr.
Francisco Salvador disse que um dos problemas, é o conceito de estacionamento não estar
devidamente acautelado em regulamento municipal, dificultando o trabalho das forças de
segurança e sugeriu que se analisasse o Regulamento do Município da Figueira da Foz que
define muito bem as regras para este tipo de ocupação. ---------------------------------------------------
- Referiu que o que se passa no Baleal, atualmente, é muito pior do que alguma vez aconteceu, e
que este ano, até no pontão se verificou o estacionamento de veículos. Disse ainda que, se não se
optar por barreiras físicas, não será com sinalética ou com a intervenção da GNR que o problema
será resolvido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou para quando estava previsto a pavimentação definitiva nas zonas envolventes ao
Continente. O Sr. Vice-Presidente disse que iria solicitar informação aos serviços e que traria
informação à Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------
- Referiu que nas Freguesias de Ferrel e de Serra d’El-Rei existem muitos canaviais no meio dos
caminhos, e perguntou, se as Juntas de Freguesia deixaram de efetuar o corte ou se existe algum
problema com a máquina. O Sr. Vice-Presidente informou que a máquina estava em
funcionamento e que estava a ser utilizada em função das solicitações. --------------------------------

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Agradeceu a manifestação de condolências por parte dos membros da Câmara, pelo
falecimento do seu sogro. --------------------------------------------------------------------------------------
- Deixou uma palavra de felicitação pelas várias atividades desenvolvidas no concelho por
iniciativa da Câmara ou com o seu apoio, designadamente a Mostra Internacional de Rendas de
Bilros; as comemorações do Dia do Município, reconhecendo o impacto do programa televisivo
que acompanhou este dia; a realização da Feira do Livro, pela difusão de cultura e pelas
dinâmicas que desenvolveu, sugerindo que mesma possa constar em futuras edições do folheto
do Turismo do Oeste; a Feira Internacional do Artesanato e a Corrida da Praia Norte. --------------
- Felicitou as Juntas de Freguesia da zona rural do concelho e associações das várias localidades
pela realização das suas festas anuais e também a Comissão de Festas da Nossa Senhora da Boa
Viagem pela realização dos festejos deste ano. -------------------------------------------------------------
- Deixou uma nota de satisfação pelo lançamento pré-comercial da estrutura do WaveRoller e
cumprimentou todas as empresas envolvidas. --------------------------------------------------------------
- Alertou para a necessidade da Câmara se debruçar e voltar a avaliar a concessão do Porto da
Areia Sul, tendo em conta o que se conhece sobre origem desta concessão e os condicionalismos
existentes e tendo em atenção que aquela unidade comercial constituiu o alvo de investimento,
ao longo de anos, de uma família e é o seu único meio de subsistência não devendo, dum
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momento para o outro, vir a ser interrompido. O Sr. Presidente solicitou à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro que preparasse uma informação sobre todo o historial
e todas as diligências já efetuadas, nomeadamente o ofício enviado ao Ministério de Obras
Públicas para reposição da situação, uma vez que o Município de Peniche não tem meios para o
fazer, até porque não é da sua responsabilidade. -----------------------------------------------------------
- Salientou a necessidade de, tal como se arranjou uma solução para a feira mensal, a Câmara
encontrar uma solução concreta para o estacionamento para estadia das autocaravanas que se
deslocam à nossa cidade. Referiu que esta é uma nova forma do fluxo turístico que não pode
nem deve ser negligenciado, pelo contrário, deve ser aproveitado. Importa resolver situações
preocupantes como é o caso do estacionamento destas viaturas na Papôa e no Porto Areia Sul e
lembrou que a Câmara já tinha aprovado uma solução para a Ponta do Trovão, com a instalação
de separadores que impedissem o acesso à zona. O Sr. Presidente disse que, no caso da Ponta do
Trovão, o assunto iria ser colocado à Agência Portuguesa do Ambiente e que, no caso do Porto
da Areia Sul, o travamento ao acesso estava condicionado por existirem uns barracões da
responsabilidade do Instituto Portuário, mas que iria contatar o IPTM no sentido de serem
demolidos, para posterior barramento do acesso. ----------------------------------------------------------
- Referiu que se instalou uma polémica à volta dos semáforos recentemente instalados, referindo
que, mesmo tendo conhecimento de que a Câmara tem desenvolvido esforços no sentido de
monitorizar os impactos, o sistema instalado não está a ter o efeito esperado, designadamente
quanto aos tempos de sinal vermelho nas passadeiras para peões, referindo-se a um acidente
numa das passadeiras, e as situações de tempos exagerados de sinal vermelho numa das vias para
viaturas. O Sr. Vice-Presidente disse que os semáforos estão a funcionar normalmente, que
embora tenha havido um acidente que o mesmo estava a ser alvo de averiguações porque não se
sabia quem é que não tinha respeitado os semáforos. Referiu ainda que, na sequência de uma
reunião com e empresa fornecedora do sistema para nova avaliação, a empresa ficou de
apresentar novas soluções de ajustamento, que já foram entregues e que estão a ser analisadas
pelos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu que embora se tenha efetuado o corte de canaviais na Marginal Sul, a necessária
limpeza não se verificou.---------------------------------------------------------------------------------------
- Relativamente aos contentores para o lixo, indicou a necessidade de dar especial atenção aos
contentores junto ao Parque de Campismo na Marginal Norte, que estão permanentemente
sobrelotados e que, para além dos sacos do lixo que recebe do parque de campismo e empresas
da zona, recebem também vários tipos de resíduos sólidos, como isolamentos de frigoríficos,
caixas de esferovite, entre outros, pelo que deveria ser dada especial atenção àquele núcleo de
depósito de resíduos, devendo responsabilizar-se quem procede à deposição daquele tipo de
resíduo naquele local.-------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não
sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação
nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos, nos
termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por unanimidade.------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

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

0519 - Processo n.º L7/97, em nome de Rogério Lopes Barardo e Outros, para loteamento de
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uma propriedade, sita na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, já presente em reuniões
anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a quinta alteração ao loteamento, nos termos da proposta
do chefe da DGUO, de 10 de agosto de 2012 (M-doc.1)--------------------------------------------------

0520 - Processo n.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da,
para loteamento de um prédio rústico, sito em Pisa Barros, Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de uma informação técnica da Divisão de Planeamento de
Obras e Infraestruturas, datada de 03 de agosto de 2012, apresentando uma nova proposta para
melhorias das acessibilidades do loteamento.---------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a totalidade da proposta apresentada pela Divisão
de Planeamento de Obras e Infraestruturas, datada de 03 de agosto de 2012, que aqui se dá por
reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.2)------------------------

0521 - Processo n.º L8/06, em nome de Sociedade Agropecuária de Ferrel, L.da, para loteamento
na Rua da Liberdade, em Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que os serviços do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística elaborem uma informação com o historial do processo associado à saída da pecuária
e eventuais compromissos assumidos. -----------------------------------------------------------------------

0522 - Processo n.º L2/08, em nome de Luís Alberto Rodrigues Santana, para loteamento de um
prédio misto, sito em Dominguinhos, freguesia de Ajuda, em Peniche, já presente em reuniões
anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar o valor da garantia para boa execução das obras de
urbanização em 117 309,03 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a prestar por quaisquer
das formas previstas no artigo n.º 54.º do RJUE, a qual deverá manter-se válida até à receção
definitiva das obras, conforme informação técnica da Divisão de Planeamento de Obras e
Infraestruturas, datada de 31 de julho de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata.
(M-doc.3)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

0523 - Processo n.º L4/09, em nome de Silrreira Construções, L.da, para loteamento de uma
propriedade, situada na Cruz da Légua, em Alto Veríssimo. ---------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar o valor da garantia para boa execução das obras de
urbanização em 346 555,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a prestar por quaisquer
das formas previstas no artigo n.º 54.º do RJUE, a qual deverá manter-se válida até à receção
definitiva das obras, conforme informação técnica da Divisão de Planeamento de Obras e
Infraestruturas, datada de 03 de agosto de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata.
(M-doc.4)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

0524 - Processo n.º 948/DOM, em nome de Jael Anunciação Martins, para proceder à alteração
ao loteamento sito no Lapadusso.-----------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a alteração ao loteamento com a anexação no loteamento
de uma parcela de terreno para ser integrada na área do lote n.º 33, conforme proposta do Chefe
da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 07 de agosto de 2012 (M-doc.5) ----

0525 - Processo n.º 5/12, em nome de Rosa Maria Bulhões Petinga Bem, para proceder a
alterações no decurso da obra sita na Rua D. Luís de Ataíde, n.os 90 e 94, em Peniche. -------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o pedido tendo em conta que a requerente procedeu a
uma pequena alteração ao projeto de arquitetura, conforme solicitação do IGESPAR, e que
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mereceu parecer favorável por parte do mesmo, conforme proposta do Chefe da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 07 de agosto de 2012. (M-Doc.6) --------------------

0526 - Processo n.º FT 408/09 (L16/98), no âmbito da localização de uma cabina de gás na Rua
do Pôr do Sol, Lugar da Estrada, acompanhada de uma informação técnica da Divisão de
Planeamento de Obras e Infraestruturas, datada de 27 de julho de 2012.-------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a localização proposta como 2.º local, junto ao
betuminoso, a 1,5m do limite do terreno, à cota do passeio, conforme proposta apresentada pela
técnica da Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas. (M-doc.7)-----------------------------

0527 - Processo N.º L20/00, em nome de Submerci, Construções e Urbanização, L.da, para
loteamento dos prédios rústico e urbano, sitos no Casal da Carreira e Rua António Abreu,
Bufarda, Atouguia da Baleia, acompanhado de informação do Departamento de Obras
Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a hipoteca do lote 4, como garantia da realização das
obras de urbanização, de acordo com o parecer técnico do DOM, de 14 de agosto de 2012. (M-
doc.8) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

0528 - 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 25 e 26 de julho de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em
matéria de licenciamento de obras. ---------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-doc.9)----------------------------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

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

0529 - Carta n.º 8401-851, datada de 7 de agosto de 2012, do Município de Lagoa, agradecendo
a cedência da exposição da “Renda de Bilros” presente na 10.ª Mostra de doces conventuais no
Convento de S. José, em Lagoa. ------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG12041/12)--------------------------------

0530 - Informação, datada de 14 de agosto de 2012, da Secção de Taxas e Licenças sobre o
encerramento ao trânsito por populares e a respetiva autorização, conforme solicitação da
Câmara Municipal, em reunião de 07 de Agosto de 2012.------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-doc.10) --------------------------------------

0531 - Carta, com a ref.ª 122/D/12, datada de 25 de junho de 2012, da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Peniche, remetendo o Relatório de Contas da Gerência do ano de
2011 e o Orçamento para o ano de 2012. --------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG9463/12) ---------------------------------

0532 - Carta n.º 4283(308), datada de 12 de julho de 2012, da ATAM – Associação dos Técnicos
Administrativos Municipais, remetendo o boletim de inscrição para o seu XXXII Colóquio
Nacional, que se realizará na cidade da Lagoa, de 29 a 31 de Outubro de 2012. ----------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a participação dos trabalhadores que estiverem
interessados em participar, sem qualquer comparticipação das despesas. (NIPG10787/12)---------

0533 - Informação, datada de 08 de agosto de 2012, do serviço de Fiscalização Municipal, sobre
a verificação de novas construções e do enchimento de um tanque no acampamento da Fonte
Boa, em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar os Serviços da Fiscalização juntamente com os
Serviços de Ação Social de fazerem novo levantamento das construções existentes.
(NIPG11894/12)-------------------------------------------------------------------------------------------------

0534 - Informação, datada de 16 de agosto de 2012, do Pelouro da Educação, com indicação dos
circuitos especiais para o transporte dos alunos dos lugares de Casais de Mestre Mendo e
Coimbrã, que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico em Serra d'El-Rei e Atouguia da
Baleia, respetivamente, e para os alunos do Casal da Fonte, Casal da Estalagem e Vale do Grou,
que frequentam o segundo e terceiro ciclo em Atouguia da Baleia e na Escola Secundária de
Peniche, respetivamente, para o ano letivo 2012/2013. ---------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (NIPG12214/12) -----------------------------------------------

0535 - Informação, datada de 20 de agosto de 2012, do Serviço de Ação Social, Solidariedade e
Habitação, propondo a adesão do Município à candidatura ao Programa Operacional de
Assistência Técnica do Fundo Social Europeu (POAT-FSE) com o projeto “ASSOCIEMO-
NOS!”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a adesão do município à referida candidatura (M-
doc.11) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0536 - Informação, datada de 16 de agosto de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro acompanhada de informação do Pelouro da Educação, datada de 20 de agosto,
propondo que seja autorizado a abertura de procedimento para contratar cerca de 50 Técnicos
Superiores conforme previsto em Mapa de Pessoal para o ano 2012, para implementação das
Atividades de Enriquecimento Curricular a desenvolver no ano letivo 2012/2013, e que se
remeta à Assembleia Municipal para ratificação para efeitos da autorização prevista no artigo
46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, LOE para 2012. -----------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a abertura do procedimento para contratação de cerca
de cinquenta Técnicos Superiores, e submeter à ratificação da Assembleia Municipal, nos termos
do artigo 46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. (NIPG12287/12) ----------------------------

0537 - Informação, datada de 03 de agosto de 2012, do Pelouro da Educação, propondo a
atualização dos valores de referência da mensalidade da componente de Apoio à Família/
Prolongamento: valor máximo de 38,72€ para 39,952€ e valor mínimo de 7,28€ para 7,78€. ------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-doc.12) ------------------------------------------------------

0538 - Informação do Serviço de Segurança e Higiene no Trabalho propondo procedimentos
internos para participação de acidente de Trabalho/Incidente/Acontecimento Perigoso e para
participação de Recaída ou Recidiva do Acidente de Trabalho e respetivos modelos de
documentação obrigatória.-------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (NIPG11451/12) -----------------------------------------------

0539 - Carta, datada de 16 de julho de 2012, do Complexo Turístico do Botado – Mateus
Ventura Marteleira, solicitando a renovação do arrendamento de uma parcela de terreno, situada
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a sul do Hotel da Praia Norte, em Peniche, por um período de 5 anos, renováveis, a partir do
próximo mês de maio. -----------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado prorrogar o arrendamento, por um período de 2 anos, a contar do
termo do prazo anterior devendo a renda a pagar em cada um dos anos da prorrogação ser
atualizado pelo índice de preços do consumidor. (NIPG11235/12) -------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

0540 - Foi presente uma informação, datada de 17 de agosto de 2012, do Serviço de Ação Social,
Solidariedade e Habitação, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um
agregado familiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi –
Letra A 6.º Direito – Frente, em Peniche, ao agregado familiar de Joaquim Alberto Manuel e
fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de
arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010 (M-doc.13).---------

0541 - Projeto elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, para colocação de sinalização
de trânsito no Campo da República, em Peniche. ----------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar (M-doc.14). ------------------------------------------------------

0542 - 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 2011, para as traseiras do edifício, na Praça António Alves Seara. ------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado rever a deliberação de 20 de outubro de 2011 e autorizar que se
reserve um lugar de estacionamento para cargas e descargas, nas traseiras do edifício, na Praça
António Alves Seara. -------------------------------------------------------------------------------------------

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

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

0543 - Requerimento em nome de Marcelo Filipe Ferreira Martins, datado de 01 de agosto de
2012, para o estabelecimento de restauração, denominado Frango Dourado, sito na Estrada da
Seixeira, Atouguia da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 24h00,
conforme solicitado. (NIPG11505/12)-----------------------------------------------------------------------

0544 - Requerimento em nome de Carla Sofia Ramos Graça, datado de 13 de julho de 2012, para
o estabelecimento de bebidas, denominado Café Palmeiras, sito na Rua da Liberdade, n.º 45,
Casais Brancos, Atouguia da Baleia. -------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG10582/12) -----------------------------------------------------------------------

0545 - Requerimento em nome de Maria Irene Correia Pinto Ferreira, datado de 30 de julho de
2012, para estabelecimento de bebidas, denominado Café Gelataria Atlântico, sito na Rua D.
Jerónimo de Ataíde, n.º 12, Atouguia da Baleia ------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG11404/12)-----------------------------------------------------------------------

0546 - Requerimento em nome de Marques e Serralheiro - Comércio de Cafetaria e Cervejaria e
Atividades Similares, L.da, datado de 16 de agosto de 2012, para estabelecimento de bebidas,
denominado Café da Praia, sito na praia de S. Bernardino, Atouguia da Baleia-----------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 03 de maio de 2012, de que existe parecer favorável da ARH-Tejo para
a transmissão da titularidade e da legalização das obras efetuadas, deliberado que seja visado o
horário de funcionamento, das 09h00 às 02h00, com validade até 30 de setembro de 2012.
(NIPG12171/12)-------------------------------------------------------------------------------------------------

0547 - Requerimento em nome de João Manuel Rodrigues Alves, datado de 13 de abril de 2012,
para estabelecimento de bebidas, denominado Snack Bar C&J, sito na Rua da Capela - Lote 2 em
S. Bernardino, Atouguia da Baleia ---------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 24h00,
conforme solicitado. (NIPG5903/12) ------------------------------------------------------------------------

0548 - Requerimento em nome de Luis André de Jesus Martins, datado de 14 de março de 2012,
para estabelecimento de bebidas, denominado Taberna dos Almocreves, sito na Travessa dos
Almocreves, n.º 11, em Ferrel---------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 04h00,
conforme solicitado. (NIPG4275/12) ------------------------------------------------------------------------

0549 - Foi presente o despacho proferido pelo Sr. Vice-presidente, Jorge Amador, Presidente em
exercício, em 14 de agosto de 2012, autorizando o alargamento do horário de funcionamento dos
estabelecimentos de restauração e bebidas, no âmbito das festividades do Concelho. (NIPG
12144/12)---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente e autorizar o Sr.
Presidente, ou quem o substitua, a autorizar o alargamento do horário de funcionamento dos
estabelecimentos de restauração e bebidas, no âmbito dos festividades do Concelho, nos termos e
ao abrigo do artigo 16.º do regulamento respetivo, devendo comunicar-se à GNR e PSP sempre
que se emita essa autorização.---------------------------------------------------------------------------------

ESTÚDIO DE DANÇA E NORMAS DE FUNCIONAMENTO:

0550 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a proposta de normas de Funcionamento do
Estúdio de Dança para o ano letivo 2012/2013, acompanhado de relatório de atividades do ano
letivo 2011/2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou aprovar as Normas de Funcionamento do Estúdio de
Dança e tomar conhecimento do relatório. (NIPG12215/12)---------------------------------------------

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

0551 - 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 submeter o referido projeto de regulamento a apreciação pública,
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. (M-doc.15) ----------------
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CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

0552 - Foi presente proposta de parceria com a ADEPE, Associação para o Desenvolvimento de
Peniche e a Associação Juvenil de Peniche no projeto "Gerações em Movimento” com a
cedência de uma habitação, propriedade do Município, que tem como objetivo principal a
promoção da mobilidade dos jovens.-------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a pareceria e encarregar os serviços de elaborar proposta
de protocolo para formalizar as condições de cedência da respetiva habitação. (NIPG3556/12) ---

0553 - Foram presentes onze requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam,
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de
poderem frequentar os estabelecimentos de ensino a seguir indicados: --------------------------------
Para a Escola Básica Integrada de Peniche: -----------------------------------------------------------------
João Pedro da Conceição Neves (DEA1641) ---------------------------------------------------------------
Para a Escola Básica D. Luís de Ataíde, em Peniche: -----------------------------------------------------
João Miguel Martinho Oliveira, residente em Coimbrã (DEA1689) ------------------------------------
Diana Catarina Costa Rocha Lourenço, residente em Ferrel (DEA1688) ------------------------------
Pedro Fresco Santos, residente em Reinaldes (DEA1571)------------------------------------------------
Luis Filipe Balbino Pereira (DEA1525) ---------------------------------------------------------------------
Para a Escola Básica 2.3 Josefa de Óbidos, em Óbidos: --------------------------------------------------
Maria Correia Galego, residente em Serra d'El-Rei (DEA1506)-----------------------------------------
Ricardo Santos Rocha, residente em Serra d'El-Rei (DEA1535) ----------------------------------------
Tomás Marques Vitorino, residente em Serra d'El-Rei (DEA1346)-------------------------------------
Para a Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, na Lourinhã:-----------------------------------------------
Inês Canas Rodrigues, residente em Alto Veríssimo (DEA1719) ---------------------------------------
Inês Ferreira Martinho, residente em Paço (DEA1323) ---------------------------------------------------
Inês Nunes Caetano, residente em Paço (DEA1380) ------------------------------------------------------
Hugo Caetano Santos, residente em Paço (DEA1510) ----------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado deferir os onze pedidos.--------------------------------------------------

0554 - Foram presentes dois requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam,
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de
poderem frequentar os estabelecimentos de ensino a seguir indicados, acompanhados de
informação do Pelouro da Educação de que os alunos não estão em escolaridade obrigatória e
que os cursos que estão a frequentar são comparticipados pelo Programa Operacional do
Potencial Humano, pelo que o aluno poderá beneficiar da comparticipação a 100% mediante
apresentação da fatura no estabelecimento de ensino:-----------------------------------------------------
Para Escola Técnica Empresarial do Oeste, em Caldas da Rainha --------------------------------------
João Pedro Ferreira Silva, residente em Coimbrã (DEA 1504) ------------------------------------------
Cátia Andreia Dias Tormenta, residente em Peniche (DEA 1503) --------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir os dois pedidos, devendo os alunos obter a
comparticipação juntos do estabelecimento de ensino que frequentam. --------------------------------

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0555 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------
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1) Ratificar o despacho do Sr. Presidente, de 07 de agosto de 2012, que autorizou uma viagem
gratuita do comboio turístico de 25 crianças e 5 acompanhantes, na semana de 12 a 17 de agosto
e autorizar uma viagem gratuita do comboio turístico, de 25 adultos, na semana de 03 a 08 de
setembro, a pedido da Pombal XXI - Associação de Moradores Bairros do Pombal e Bento de
Jesus Caraça, no âmbito da realização de duas colónias de férias em Peniche, uma para jovens e
outra para idosos, respetivamente, em colaboração com o Rotary Club. (NIPG11740/12) ----------
2) Doar cem de sacos para lixo de 120 litros, à Cercipeniche, no valor estimado de 19,00 euros.
(NIPG10716/12)-------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Conceder um subsídio extraordinário, no valor de 757,50 euros, ao Centro Social do Pessoal
da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de serviços prestados no seu refeitório, no
âmbito da Corrida das Fogueiras. (NIPG9925/12) ---------------------------------------------------------
4) Conceder um subsídio extraordinário, no valor de 845,00 euros, ao Centro Social do Pessoal
da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de serviços prestados no seu refeitório, no
âmbito do Dia do Pescador e do Triatlo. (NIPG9924/12)-------------------------------------------------
5) Autorizar a utilização gratuita da Casa Municipal da Juventude, de 25 de agosto a 01 de
setembro 2012, dois fogareiros, o sistema de som e dois holofotes, pela ADEPE – Associação
para o Desenvolvimento de Peniche e pela Associação Juvenil de Peniche, para a realização do
intercâmbio internacional “Beat Generation”. (NIPG9464/12) ------------------------------------------
6) Conceder um subsídio mensal, para o ano letivo 2012/2013, aos agrupamentos de escolas
onde se verifique a necessidade de tarefeiras, para pagamento dos encargos com os serviços
prestados pelas tarefeiras, relativamente às tarefas que originam o prolongamento do tempo
passado pelos alunos nos estabelecimentos de ensino, devendo aqueles apresentar previamente
relação do número de horas e valores a pagar, que deverá ser visada pelo senhor Vereador da
Educação, sendo o preço de 3,20 €/hora, valor que poderá ser atualizado por portaria do
Ministério da Educação.----------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÕES DE CÂMARA:

0556 - O senhor Presidente da Câmara propôs a alteração da hora de início da reunião ordinária
marcada para o dia quatro se setembro, para as nove horas e quinze minutos. ------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação
escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 quinze minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------


