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ATA N.º 23/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2012:

Aos quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge
Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral
Domingos, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ---------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e quinze minutos. --------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas números 19, 20 e 21, das reuniões camarárias
realizadas nos passados dias 10 e 24 de julho e 7 de agosto de 2012, tendo sido dispensada a sua
leitura por os respetivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos membros da
Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes
que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos
do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram
solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------
- Rui Sousa Alves, que informou que existe um terreno, sito em Alto Veríssimo, junto à EN 247,
confinante com a sua residência, que necessita de ser limpo. O Diretor do Departamento de
Energia e Ambiente informou que já foi iniciado o processo de notificação do proprietário do
terreno para que este proceda à sua limpeza. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor
do Departamento de Energia e Ambiente que visite o terreno para ver a situação. -------------------
- Maria José Vidinha, que se queixou do ruído provocado pelos utilizadores das instalações da
Associação Desportiva Sporting Clube de Vila Maria, aquando da realização de espetáculos de
karaoke. Solicitou que a Câmara não autorize mais a realização daqueles espetáculos, por se realizarem
no logradouro das referidas instalações, que não tem a necessária insonorização. Lembrou que, em
tempos, os moradores do bairro haviam dado a sua concordância para a realização de 3 bailes por ano,
mas que os aparelhos de amplificação sonora atuais permitem uma maior propagação do som. Disse,
ainda, que alertou a PSP para a situação, que a informou que nada poderia fazer por os espetáculos se
encontrarem licenciados pela Câmara Municipal, e que, na sequência dos seus protestos contra o ruído,
ela e o seu marido foram ameaçados, pelos utentes da coletividade, contra a sua integridade física. O
senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que
verifique os licenciamentos concedidos à Associação Desportiva Sporting Clube de Vila Maria e que,
em colaboração do Departamento de Energia e Ambiente, reúna todo o processo relativo à coletividade,
para, posteriormente, se chamar a direção para se pronunciar sobre o relatado pela munícipe. ----------------

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:
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Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 22 de agosto, participou nas assinaturas do protocolo celebrado entre o Município de
Peniche e a Docapesca - Portos e Lotas, S.A. e do acordo de utilização do entreposto frigorífico
celebrado entre a Docapesca - Portos e Lotas, S.A. e a ESIP - European Seafood Investments
Portugal, L.da, na presença do senhor Secretário de Estado do Mar. ------------------------------------
- No dia 27 de agosto, participou na reunião da Oeste CIM e da ADRO com o senhor Secretário
de Estado do Ensino Básico e Secundário, com representantes dos municípios de Torres Vedras,
Alenquer e Óbidos, sobre os Centros Novas Oportunidades e a sua continuidade. O senhor
Presidente da Câmara informou que o senhor Secretário de Estado deu expectativas favoráveis
para a resolução do problema, relativamente a 2012.------------------------------------------------------
- No dia 30 de agosto, participou na visita efetuada pelos membros do Rotary Clube de Peniche
às obras da eclusa do fosso da muralha. ---------------------------------------------------------------------
- No dia 31 de agosto, participou na cerimónia de homenagem ao Padre Frei António Dias
Correia, natural do Lugar da Estrada, que se realizou no Convento de Santo António do
Varatojo, em Torres Vedras. O senhor Presidente da Câmara agradeceu à Ordem dos Frades
Menores e ao seu Superior Provincial, Padre Vítor Melícias, o convite e a homenagem efetuada
ao sacerdote franciscano, que exerceu grande parte da sua atividade sacerdotal em Peniche, onde
gozava de grande simpatia popular. --------------------------------------------------------------------------
- No dia 2 de setembro, participou no convívio realizado entre a Casa do Benfica de Peniche e a
Casa do Benfica da Charneca da Caparica. O senhor Presidente da Câmara salientou a
importância das instituições nestas ações de envolvimento e troca de conhecimentos entre
comunidades, realizadas com trabalho voluntário, e felicitou a Casa do Benfica de Peniche pela
iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 3 de setembro, participou na sessão de abertura da terceira edição da Semana Tanto
Mar, um projeto que o Município de Peniche, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar e a Fórum Estudante têm desenvolvido anualmente, que decorreu na ESTM. O senhor
Presidente da Câmara informou que o senhor Secretário de Estado do Desporto e Juventude
visitará hoje Peniche para participar numa das ações de divulgação das atividades da Marinha
Portuguesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 3 de setembro, assistiu, em representação da Oeste CIM, à cerimónia de formalização de
um empreendimento comum entre a Galp Energia e a Mohave para a prospeção de gás natural e
de petróleo, em Alcobaça, presidida pelo senhor Ministro da Economia. O senhor Presidente da
Câmara informou que a sua presença tinha como objetivo reforçar junto do senhor Ministro a
orientação da Oeste CIM para que, no âmbito do novo Regime Jurídico das Áreas Regionais de
Turismo e das Entidades Regionais de Turismo, sejam criadas sete regiões de turismo
autónomas, para que a região do Oeste e Vale do Tejo não fique dependente, a nenhum nível, da
região da área metropolitana de Lisboa. O senhor Presidente da Câmara informou, ainda, que
aproveitou o facto de estar com o senhor Ministro da Economia para reiterar o convite para que o
governante visite as instalações da empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A.. ---------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 22 de agosto a 4 de
setembro de 2012:-----------------------------------------------------------------------------------------------
«- Deu conta da conclusão das obras de reabilitação do Fosso das Muralhas de Peniche.
Agradeceu o trabalho desempenhado pelas empresas ETERMAR e, como responsável político
pelo acompanhamento desta importante obra no concelho, deixou uma palavra de
reconhecimento ao responsável do DOM, Eng.º Francisco Silva. O Senhor Vice-Presidente deu
ainda conta de algumas intervenções da nossa responsabilidade em execução, a saber:
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- Acessos às duas pontes pedonais (Campo do GDP e Eclusa); Retirar a porta e o tijolo
existente; Criar um caminho pedonal no alinhamento da ponte;

- Pequena intervenção urbanística na zona de estacionamento da CMP;
- Limpeza e desmatação do terreno na zona de Peniche de Cima até à Ponte Rodoviária,

incluindo a remoção de pedras e terras em quantidade significativa e não prevista neste local;
- Remoção e limpeza da zona do antigo apoio do Clube Naval em frente às instalações da

Cantina Municipal.
- Alargamento da porta da muralha que permite o acesso à Ponte Pedonal na zona alagada

(Campo de futebol do GDP).
- O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta das dificuldades criadas pela DREL,
relativamente à intenção do funcionamento do Jardim de Infância de Lugar da Estrada. Foi com
surpresa que a autarquia recebeu a informação através do Agrupamento de Escolas de Atouguia
da Baleia, do contato do Gabinete do Diretor Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo
com a intenção de encerrar o Jardim de Infância de Lugar da Estrada.
Para o ano letivo 2012/2013 já foram criadas as condições com a finalidade de abrir o
estabelecimento de educação.
Face ao facto de estarmos a poucos dias do início do ano letivo e às espectativas dos
encarregados de educação ao matricularem os seus educandos, acresce ainda o seguinte:

a) Não foi realizada reunião da rede escolar;
b) O número de crianças inscritas é similar ao de anos anteriores;
c) Os encarregados de educação procederam às inscrições dos seus educandos de

forma normal e certos e que o Jardim de Infância de Lugar da Estrada estará a
funcionar em 2012/2013, pelo que, não previram qualquer alternativa a esta oferta;

d) Não há disponibilidade de transporte adaptado/adaptável a este público-alvo, por
parte da autarquia, nem na rede pública de transportes, para deslocação de crianças
que frequentam este estabelecimento de educação.

e) Foram assumidos compromissos com a coletividade onde funciona o Jardim de
Infância, quer no âmbito de cedência das instalações para o funcionamento do
Jardim de Infância, quer do prolongamento de horário;

f) Já se encontra distribuído e colocado, todo o pessoal não docente, nomeadamente no
Jardim de Infância de Lugar da Estrada.

Tendo em consideração os argumentos expostos, o Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador,
comprometeu-se a defender a manutenção do funcionamento do Jardim de Infância de Lugar da
Estrada, junto da DREL, na sequência da exposição que lhes enviou em 28 de agosto de 2012.
- Reunião com os responsáveis pelo projeto “SER”, a propósito da preparação da apresentação
da coleção de Joalharia Nacional com a aplicação de Rendas de Bilros de Peniche, a ter lugar
no final do mês de setembro, em Lisboa.
- Participou na Mostra Internacional DEL PIZZO, em Novedrate. Deu conta aos membros da
CMP do grande impacte que a Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche, pela sua
qualidade, o aumento significativo de produtos e organização. A participação nesta iniciativa
permitiu ampliar o trabalho e a cooperação do projeto comum entre Peniche, Novedrate e
Camariñas.
- Participou na cerimónia de assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal de Peniche e a
ESIP, que permitirá a criação de 100 postos de trabalho no concelho de Peniche.» [sic] ----------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Participou na festa final do intercâmbio internacional, promovido pela ADEPE - Associação
para o Desenvolvimento de Peniche e pela Associação Juvenil de Peniche, no âmbito do
Programa Juventude em Ação, denominado Beat Generations. -----------------------------------------
- Participou num almoço em Casais do Júlio, no âmbito de um torneio de futebol de praia
promovido pela coletividade local. ---------------------------------------------------------------------------
- Reuniu-se com o Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes, para análise
da forma como o Município pode colaborar com a instituição para que o seu rancho folclórico
evolua para rancho etnográfico.-------------------------------------------------------------------------------
- Reuniu-se com os moradores do bloco 2 do Bairro Fernão de Magalhães, propriedade do
Município, para eleição de um responsável pela manutenção dos espaços comuns e interlocutor
com os serviços municipais na gestão do edifício. A senhora Vereadora informou que a iniciativa
será aplicada a todos os blocos do bairro. -------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento da publicação da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, que cria o Programa de
Apoio à Economia Local (PAEL), com o objetivo de proceder à regularização do pagamento de
dívidas dos municípios a fornecedores, vencidas há mais de 90 dias, e da Lei n.º 49/2012, de 29
de agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que
aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central,
regional e local do Estado.-------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Perguntou qual o ponto de situação de uma moradia, sita na Rua de Santa Ana, em Peniche,
propriedade do Município, nomeadamente se já foi iniciado o processo para desocupação da
mesma, uma vez que a inquilina já faleceu e a atual ocupante não legitimou a ocupação nem a
utiliza como residência. O senhor Presidente da Câmara solicitou a Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro que faça uma informação com o historial do processo, para ser
presente à próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------
- Perguntou se a Veterinária Municipal já respondeu à questão por si colocada, na reunião de 7
de agosto, sobre a monitorização do canil ilegal existente na zona da Cruz das Almas, em
Peniche. O senhor Presidente da Câmara solicitou a Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro que solicite à Veterinária Municipal a informação solicitada pelo senhor Vereador,
para ser presente à próxima reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------
- Perguntou se já se realizou a reunião que foi anunciada para se encontrar uma solução para o
talude sito na Rua António da Conceição Bento, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara
informou que por ser período de férias não houve oportunidade de realizar a reunião, mas que irá
solicitar o seu agendamento para breve. ---------------------------------------------------------------------
- Perguntou o ponto de situação dos processos de reposição da legalidade urbanística em terrenos
particulares, sitos no Sítio da Água Doce, no Baleal, nos terrenos municipais e no edifício, sito
no Largo de São Paulo, em Peniche, que tem construções sobre uma cobertura. O senhor
Presidente da Câmara solicitou a Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que
faça uma informação com o historial de cada um dos processos, para ser presente à próxima
reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Lembrou, novamente, a falta de placas toponímicas em algumas artérias da cidade,
nomeadamente na Rua Gomes Freire de Andrade, Avenida Monsenhor Manuel Bastos
Rodrigues de Sousa e Praça António Alves Seara.---------------------------------------------------------
- Disse que a circulação de trânsito e o estacionamento automóvel estiveram caóticos no centro
da cidade e super caóticos nas zonas das praia, durante a presente época balnear. Defendeu que
deve ser feito um levantamento sistemático da sinalização de trânsito na cidade, conferida a sua
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coerência e devem ser reformulados alguns sentidos de trânsito na zona histórica, para que todas
as artérias tenham apenas um sentido de trânsito. Sugeriu que, em conjunto com os proprietários,
se equacione a criação de lugares de estacionamento no sítio de algumas casas degradas.
Relativamente às zonas de praia, sugeriu que se dê conhecimento à Agência Portuguesa de
Ambiente de que os estacionamentos existentes junto às praias não são suficientes para os
banhistas. Disse, ainda, que viu pessoas acampadas nas dunas da praia do Medão/Supertubos. O
senhor Presidente da Câmara disse que, felizmente para muitas pessoas e para as atividades
económicas do concelho, este verão foi excecional do ponto de vista climatérico, o que trouxe
muita gente a Peniche. Disse-se satisfeito por ter havido condições para a animação da atividade
económica, por haver recompensas para quem se esforça e investe e por haver um acréscimo de
postos de trabalho. Registou a ausência de sinistralidade nas praias do concelho, até ao momento,
e deixou palavras de estímulo aos nadadores-salvadores, à Capitania do Porto de Peniche e aos
Bombeiros Voluntários de Peniche. Referiu que o desenvolvimento urbanístico de Peniche não
foi preparado para receber tanta gente. Acrescentou que terá de ser feito um balanço conjunto da
época balnear, entre as diversas entidades fiscalizadoras, ressalvando que também se registaram
aspetos positivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que, relativamente à desmatagem de terrenos, o Município deve dar o exemplo e obrigar
os munícipes a cumprirem os seus deveres. Referiu que a carga de lenha no Pinhal Municipal do
Vale Grande é muito grande, o que pode constituir um perigo. Perguntou o que tem corrido
menos bem com a Equipa de Sapadores Florestais, nomeadamente ao nível da vigilância, uma
vez que tem havido tantos fogos na sua zona de intervenção, os concelhos de Peniche, Lourinhã
e Óbidos. O senhor Presidente da Câmara disse que concorda com o senhor Vereador no facto do
Município ter o dever de dar o exemplo na limpeza dos seus terrenos e deu indicação à Diretora
do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar aos serviços do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística um levantamento de todos os terrenos cedidos ao Município,
na sequência de operações de loteamento, para que se faça um plano de intervenção.
Relativamente ao Pinhal Municipal, disse que a desmatagem tem sido efetuada, com sucesso, e
solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que solicite ao Departamento
de Energia e Ambiente para que, em colaboração com o Gabinete técnico Florestal, elabore uma
informação sobre os trabalhos efetuados nesta área. Disse, ainda, que não existe relação direta
entre as intervenções da Equipa de Sapadores Florestais e os incêndios recentemente ocorridos,
porque muitos dos incêndios têm origem criminosa. Deixou uma palavra de felicitação pela
mobilização e coordenação no combate ao incêndio do dia 1 de setembro, que ocorreu no
Planalto das Cezaredas. ----------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do corte no abastecimento de água a casas de pessoas de
etnia cigana, em Atouguia da Baleia, e perguntou se se confirma o aumento de construções no
acampamento da Fonte Boa, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que o
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento irá analisar a
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que, este ano, tem havido uma enorme quantidade de cães errantes na via pública e nas
praias e perguntou qual o ponto de situação do processo para a construção de um abrigo para
estes animais. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro que solicite à Médica Veterinária e ao Departamento de Energia e
Ambiente uma informação sobre a situação e quais as entidades com competências na matéria. --
- Perguntou qual o ponto de situação do processo para a construção do centro escolar de
Atouguia da Baleia, nomeadamente ao nível do financiamento. O senhor Vice-Presidente
informou que as negociações com os proprietários dos terrenos estão concluídas e que quanto ao
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financiamento não existe garantias por parte do Governo. O senhor Vereador Carlos Amaral
perguntou se se vai avançar com a formalização dos contratos sem se saber que o financiamento
está garantido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu-se, mais uma vez, ao mau estado do piso da estrada que liga a vila de Atouguia da
Baleia ao lugar de Bufarda, que tem zonas cada vez mais problemáticas, com buracos profundos,
que podem por em perigo quem por lá circula. Frisou que é uma via bastante utilizada pela
população em geral e não só por agricultores. O senhor Vice-Presidente disse que a via irá ser
reparada. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que se coloque recomendações nas
extremidades da via para alertar os condutores para as suas condições. --------------------------------
- Relativamente a uma esplanada instalada na via pública, na Travessa Rosa Patacas, na ilha do
Baleal, disse que não sabia que as juntas de freguesia também podiam licenciar a ocupação da
via pública com esplanadas sem um parecer do Município. A Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro esclareceu que o licenciamento da ocupação da via pública é uma
competência das câmaras municipais passível de delegação nas juntas de freguesia. Que, no caso
de Peniche, através do protocolo celebrado em 30 de junho de 1998, a Câmara Municipal
delegou esta competência nas juntas de freguesia de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei,
para o território que cada uma administra. O senhor Vereador Luís Ganhão perguntou se as
freguesias têm capacidade técnica para avaliar as situações e em que é que suportam as suas
decisões sobre a matéria. O senhor Vereador Francisco Salvador disse que não sabe qual o
espírito de quem redigiu o texto do protocolo, mas que julga que se deve diferenciar a
arrecadação das receitas do licenciamento. O senhor Vereador Carlos Amaral disse que
desconhecia a delegação de competências nesta matéria e alertou que pode haver uma dualidade
de critérios nestes licenciamentos no concelho. A Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro lembrou que a plena entrada em vigor do Licenciamento Zero obrigará a Câmara a
refletir sobre se deve avocar a si esta competência. O senhor Presidente da Câmara solicitou à
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que elabore uma informação sobre o
protocolo de delegação de competências celebrado e as obrigações associadas aos
licenciamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Disse que corrobora a opinião do senhor Vereador Francisco Salvador sobre o trânsito e
estacionamento na cidade e sugeriu, mais uma vez, que se equacione a hipótese de permitir o
estacionamento nas vias de trânsito da Avenida Papa Paulo VI, em Peniche, uma vez que o
volume de viaturas não justifica a existência de duas vias de trânsito em cada uma das faixas de
rodagem, lembrando que, no período de verão, pelo movimento do Mercado Municipal, o
estacionamento naquela zona se encontra muito congestionado. ----------------------------------------
- Considerando que quando colocou a questão, na reunião de 10 de julho de 2012, o senhor
Presidente da Câmara não estava presente para responder, voltou a perguntar se o Município teve
conhecimento de que, no final do mês de junho deste ano, Peniche foi o porto escolhido para a
final de uma das etapas da Regata do Rally de Portugal, evento que contou com a participação
de 14 veleiros e cerca de 35 tripulantes, com partida em Inglaterra e final em Lagos, e, em caso
positivo, de que forma a Câmara Municipal acolheu o evento. O senhor Presidente da Câmara
disse que é uma regata que se realiza anualmente, sempre com paragem em Peniche, e que o
Município tem prestado sempre o apoio solicitado. Contudo, este ano, por força de uma alteração
de data, os promotores solicitaram o cancelamento do apoio que é hábito prestar. -------------------
- Referiu-se ao estacionamento automóvel e à circulação de viaturas que se tem verificado na
duna paralela à Avenida Monsenhor Bastos, nomeadamente junto à praia do Cerro, e disse que
deveria de haver coordenação entre as autoridades que atuam nesta área, para que estes casos não
sejam permitidos. Lembrou que houve um período em que o acesso à duna esteve condicionado,
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primeiro com uma corrente e depois com pedras, e que agora se encontra totalmente
desimpedido com todos os problemas que tal situação acarreta para a proteção da duna. Fez
notar, também, uma intervenção efetuada na mesma duna para possibilitar a passagem de um
atrelado de mota de água. O senhor Presidente da Câmara disse que o apoio de praia da praia do
Cerro é um problema genético, tendo sido um erro o seu licenciamento, ao nível das condições e
dimensões. Solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que solicite ao
Departamento de Energia e Ambiente um relatório sobre os antecedentes, o histórico, as
intervenções, meios de socorro existentes, atividades praticadas pela concessão, as receitas do
licenciamento e para quem revertem essas receitas. -------------------------------------------------------

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 cinco assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por unanimidade. -------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

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

0557 - Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2012, 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
agosto de 2012, e mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de
janeiro a julho de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

0558 - Carta, datada de 24 de julho de 2012, de Luís Alberto Matos Almeida, lamentando a
decisão da Câmara Municipal de não aceitar a oferta de um imóvel, sito no Largo dos Remédios,
em Peniche, por considerar que a demolição do edifício permitiria dar uma maior visibilidade ao
edifício da ESTM, e informando que, dentro em breve, irá proceder à recuperação do edifício. ---
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG11279/12)--------------------------------

0559 - Ofício n.º 101263, datado de 13 de agosto de 2012, da Direção-Geral de Administração
Interna, dando conhecimento da transferência de verbas relativas ao recenseamento eleitoral do
ano 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e autorizar a transferência para as freguesias
dos valores a que têm direito. (NIPG12211/12) ------------------------------------------------------------

0560 - Carta, datada de 23 de agosto de 2012, de Ida Guilherme, comunicando que doa ao
Município de Peniche quarenta e cinco exemplares do seu último livro, intitulado Saberes e
Sabores da Terra e do Mar. -----------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento, felicitar a autora pela obra e agradecer a
doação. (NIPG13010/12) --------------------------------------------------------------------------------------

0561 - Minuta do contrato de adjudicação da empreitada de remodelação do edifício municipal
destinado ao Museu das Rendas de Bilros de Peniche, sito na Rua Marquês de Pombal, em
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Peniche, adjudicada por deliberação de 24 de julho de 2012. --------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do contrato a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e de que se apensou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.1)--------------------------

0562 - Projeto de espaços exteriores, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente, para inte-
gração paisagística e tratamento da ilha central da rotunda da Avenida Papa Paulo VI, em Peniche.---
DELIBERAÇÃO: Considerando a conjuntura atual, ao nível financeiro, deliberado apreciar o
assunto quando houver disponibilidade financeira para a execução da obra. Deliberado, ainda,
que os serviços preparem um estudo para uma intervenção, ajustada às condições financeiras
atuais, que dignifique o local e não implique custos significativos de manutenção. ------------------

0563 - Informação, datada de 29 de agosto de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, dando conhecimento da necessidade de aprovação em Assembleia Municipal do
recurso a reservas de recrutamento internas, no âmbito dos procedimentos concursais. -------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal que ratifique a contratação das
trabalhadoras Maria Clara Pereira Fernandes e Tânia Isabel Santos Neves. ---------------------------

0564 - Informação, datada de 29 de agosto de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, sobre a aprovação em Assembleia Municipal da abertura de procedimentos
concursais no âmbito do recrutamento excecional e respetiva fundamentação. -----------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal a renovação da autorização
concedida em 27 de abril de 2012 para a abertura de procedimentos concursais. (NIPG13415/12)

0565 - Proposta da NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria sobre a Proposta de
Lei do Regime Jurídico das Áreas Regionais de Turismo e das Entidades Regionais de Turismo.
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

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

0566 - Processo n.º L28/92, em nome de José Carlos Ramos Ricardo, para uma operação de
loteamento em Casais de São Bernardino, acompanhado de uma informação do Departamento de
Obras Municipais, datada de 20 de agosto de 2012, sobre a não execução de obras para arranjo
urbanístico do espaço público confinante com os lotes 3 e 4, por os serviços do Município não
terem elaborado o respetivo projeto, e a emissão dos alvarás de utilização dos referidos lotes. ----
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão dos alvarás de utilização dos lotes 3 e 4 e
encarregar o Departamento de Obras Municipais de executar o projeto para arranjo urbanístico
do espaço público confinante com os lotes 3 e 4 e apresentar estimativa de custos. ------------------

0567 - Processo n.º 540/06, em nome de Renato Alberto Santos Correia, para construção de uma
moradia, na Rua do Rio da Ana, em Coimbrã, acompanhado de um requerimento, datado de 25
de novembro de 2011, solicitando que o Município execute o passeio na frente da moradia,
conforme acordado aquando da cedência de terrenos para a construção dos acessos à barragem
do rio de São Domingos. ---------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado reiterar o compromisso assumido quanto à construção do passeio
e encarregar o senhor Vice-Presidente de apresentar proposta final para a sua execução, para ser
aprovada em reunião de Câmara, assim como a estimativa orçamental.--------------------------------
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0568 - Processo n.º R707/12, em nome de Alda Franco Viola Garcês Busca e outro, para
informação prévia sobre a viabilidade de alteração ao loteamento L9/91, sito na Rua Francisco
de Jesus Salvador, em Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de
informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 13 de agosto de 2012, e
do Serviço de Fiscalização Municipal, datada de 17 de agosto de 2012, dando conhecimento da
situação atual dos lotes, conforme solicitado na reunião de 24 de julho. -------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável sobre o pedido de alteração proposta
para o loteamento, nas condições referidas no parecer Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 4 de julho de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata,
devendo os usos a dar aos lotes estarem em conformidade com o RJUE. (M-Doc.2) ----------------

0569 - Ofício n.º 524, datado de 14 de agosto de 2012, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando à Câmara informação sobre o que pretende fazer relativamente à colocação de painéis
fotovoltaicos sobre telhados, acompanhada do seguinte parecer do Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 23 de agosto de 2012: -----------------------------------
«Parece de informar a Junta de Freguesia que, de acordo com a alínea g) do artigo 6.º-A do
RJUE, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a instalação de painéis
fotovoltaicos, cuja área não exceda a área da cobertura e a altura não exceda 1 (um) metro
acima da cércea da construção, podem ser instalados sem qualquer controlo prévio da Câmara
Municipal.
Apenas são exceções:
a) Os imóveis classificados ou em vias de classificação.
b) Os imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de
classificação.
c) Os imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação.
Pelo exposto, a Câmara Municipal não pode impedir estas instalações, desde que respeitem as
dimensões atrás referidas e não se insiram nos locais assinalados em a), b) ou c), casos em que
necessitam de licenciamento e de parecer do IGESPAR.
Em nossa opinião, a legislação atrás referida não deixa margem para que os municípios possam
definir outros critérios, pelo que se a Câmara definir outros critérios, como tentativa de
ordenamento de uma situação de caráter estético, estará a violar uma norma legal e, como tal, a
deliberação será nula e não produzirá qualquer efeito.
À consideração da Ex.ma Câmara.» [sic] --------------------------------------------------------------------
O Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento esclareceu que a Câmara deve ser
sempre notificada aquando da instalação de qualquer painel fotovoltaico.-----------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado transmitir à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia o teor do
parecer do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, acima transcrito, com
o qual se concorda. Deliberado, ainda, encarregar o Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento de solicitar ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia
indicação dos locais concretos que motivaram a preocupação manifestada pela Junta de
Freguesia. (NIPG12256/12) -----------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

0570 - Foi presente o projeto de Regulamento Municipal de Parques de Estacionamento
Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada na Cidade de Peniche e
Zonas Adjacentes, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de informação do
Gabinete Jurídico e de Contencioso, datada de 30 de agosto de 2012, sobre a análise de sugestões
apresentadas no período de apreciação pública. ------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado remeter o referido projeto de regulamento à Assembleia
Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 6:

0571 - Foram presentes os documentos contabilísticos para a quinta alteração ao Orçamento da
Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012.---
DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------
1) Ratificar o despacho que aprovou a alteração n.º 5 ao Orçamento da Despesa, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 239 600,00 euros em reforços de despesas correntes, 98 500,00
euros em anulações de despesas correntes, 650,00 euros reforços de despesas de capital e 141
750,00 euros em anulações de despesas de capital. --------------------------------------------------------
2) Ratificar o despacho que aprovou a alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos, para
o ano em curso, a qual regista o valor de 3500,00 euros em reforços e 125 750,00 euros em
anulações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Ratificar o despacho que aprovou a alteração n.º 5 ao Plano de Atividades Municipais, para o
ano em curso, a qual regista o valor de 11 000,00 euros em reforços e 34 000,00 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: -------------------------------------------------------------------------------------

0572 - Em nome de Sandra Nobre & Rita Gaspar - Restauração L.da, datado de 3 de julho de
2012, para o estabelecimento de restauração denominado Bombordo, sito na Rua Marquês de
Pombal, n.º 120, em Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 10h00 às 24h00,
conforme solicitado. (NIPG9773/12) ------------------------------------------------------------------------

0573 - Em nome de Válter Luís de Jesus Martins, datado de 11 de julho de 2012, para o
estabelecimento de bebidas denominado Maria Caipirinha, sito na Avenida do Mar, n.º 102, em
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 10h00 às 04h00,
conforme solicitado. (NIPG10453/12)-----------------------------------------------------------------------

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0574 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------
1) Conceder um subsídio, no valor de 1400,00 euros, doar trezentos sacos de papel, trezentas
latas de sardinha, dois rolos de fita sinalizadora, dois quilos de sacos grandes para lixo e dois
quilos de sacos pequenos para lixo e prestar apoio logístico que materialmente seja possível, à
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Associação de Motociclismo de Peniche, para a realização do XIV Encontro Nacional Motard
Peniche 2012, que se realizará de 7 a 9 de setembro. (NIPG8063/12)----------------------------------
2) Conceder um subsídio, no valor de 2583,00 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia,
destinado ao pagamento de despesas efetuadas com a manutenção do jardim público da
povoação de Casal Moinho, entre os meses de janeiro a junho de 2012. Deliberado, ainda,
recomendar ao DEA que verifique a possibilidade de serem os serviços do Município a
garantirem a manutenção deste jardim. (NIPG9786/12) --------------------------------------------------

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:

0575 - Foi presente uma informação, datada de 24 de agosto de 2012, da Secção de Taxas e
Licenças, propondo que as taxas a pagar pela ocupação da via pública com uma esplanada de
apoio ao estabelecimento de denominado Java House, sito no Largo da Ribeira, em Peniche, se
refiram aos anos de 2009 a 2012 e o pagamento possa ser feito com recurso a um plano de
pagamentos a estabelecer com o explorador do estabelecimento. ---------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta da Secção de Taxas e Licenças.
(NIPG12555/12)-------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

0576 - Foi presente uma informação, datada de 30 de agosto de 2012, do Serviço de Ação Social,
Solidariedade e Habitação, dando conhecimento de que o Município apresentou duas
candidaturas no âmbito dos Prémios do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações. --------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e ratificar as candidaturas apresentadas ao
Prémio para a Construção de Ambientes Favoráveis aos Idosos e ao Prémio Empreendedores
Sociais. (M-Doc.3)----------------------------------------------------------------------------------------------

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 doze 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 , Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------------------------


