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ATA N.º 18/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 5 DE MAIO DE 2014

Aos cinco dias do mês de maio do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel
Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales,
Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem
de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------
------------- 2.º - Período de intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Plano de Urbanização de Vale do Grou; ---------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Auto de Receção Provisória Total – Patrícia Santos Carreira; ------------------
----------------- Património Municipal:------------------------------------------------------------------------
-------------------3) Proposta de aquisição da “Loja dos Vala”, sito no Largo de São Leonardo, em
Atouguia da Baleia; ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------4) Proposta para circulação do Comboio Turístico;------------------------------------
----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------
-------------------5) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de
estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------
-------------------6) Hasta pública para arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito no
Parque Municipal de Campismo e Caravanismo; ----------------------------------------------------------

-----------------7) Contrato de arrendamento de terrenos sitos nos Casais do Baleal; ---------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Protocolo de estágio curricular – Instituto Politécnico de Leiria; ----------------
----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Projeto Alimentar para redução das desigualdades nas escolas (PARES) –
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge;--------------------------------------------------------
-------------------10) Rede Escolar 2014/2015 – Ensino Básico / Educação Pré-Escolar; ------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------11) Licenciamento da Semana Académica - Associação de Estudantes da Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; -----------------------------------------------------------------
-------------------12) Licenciamento de baile com música ao vivo – Serrana - Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei; ------------------------------------------------------
----------------- Regulamentos: ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Regulamento do Conselho Municipal da Juventude; -----------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------14) Apoio logístico para o evento Drogas Népia – Acompanha Cooperativa de
Solidariedade Social CRL;-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Apoio logístico para o evento Peniche Paddle Series – Península de Peniche
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Surf Clube; ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Apoio logístico para o Workshop Internacional de Fotografia Equestre;------
-------------------17) Apoio logístico e oferta de prémios e lembranças para a realização do
Passeio de Veículos Clássicos;--------------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Apoio financeiro para o Campo de Férias 2014 – Agrupamento de Escolas
de Atouguia da Baleia – EB 2.3 Atouguia da Baleia;------------------------------------------------------
-------------------19) Comparticipação para transporte escolar – Ariana Alexandre Engenheiro; ---
-------------------20) Comparticipação para transporte escolar – Lara Alexandre Engenheiro;------
-------------------21) Apoio financeiro para colaboração na limpeza de muralha – Associação
Humanitária dos Bombeiros de Peniche; --------------------------------------------------------------------
-------------------22) Subsídio para regularização de despesas com pessoal – Freguesia de Ferrel;
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

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 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas
dadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- José Nuno Neves da Silva Nunes, que disse que a Câmara Municipal emitiu parecer favorável
para um pedido de informação prévia para a construção de uma moradia, na Avenida da Praia,
em Casais do Baleal, mas, aquando da apresentação do projeto de arquitetura, manifestou a
intenção de indeferimento. Acrescentou que adquiriu o terreno convicto de que o que estava
previsto para o prédio confinante se iria replicar no seu e foi nesses termos que apresentou o
projeto. Relembrou o histórico do processo, que teve sempre o acompanhamento dos serviços
municipais. O senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal não ignorará as
expetativas criadas, mas que gostaria que o edifício não tivesse uma configuração longitudinal.
Acrescentou que a nova solução apresentada pelo requerente será apreciada em próxima reunião
da Câmara Municipal. O senhor Vereador Luís Ganhão alertou o munícipe para a necessidade de
encontrar uma solução para o tratamento das águas residuais. -------------------------------------------
- José Manuel, em nome da Associação de Operadores de Marítimo-Turística do Litoral Oeste,
que apresentou alguns problemas existentes na Ribeira Velha, como o mau estado do piso do
molhe junto à marina, a recolha de resíduos sólidos urbanos, nomeadamente aos fins-de-semana,
a realização de certos eventos que veda o acesso de automóveis à zona de embarque e a
existência de lancis salientes que provocam quedas. O senhor Presidente da Câmara disse que
tem insistido junto da Administração Central para a necessidade de regularizar o piso da Ribeira
Velha. Solicitou ao senhor Vice-Presidente para analisar a situação do lancil com o IPTM.
Referiu que os eventos são necessários e importantes para a cidade, e também para os operadores
das atividades marítimo-turísticas. Solicitou ao senhor Vice-Presidente para analisar a situação
da recolha de resíduos sólidos urbanos com o Departamento de Energia e Ambiente. ---------------
- José Conceição, que disse que não concorda com a decisão tomada pela Câmara Municipal, no
dia 28 de abril de 2014, de indeferir um pedido apresentado pela empresa Aires & Perpétua, L.da,
para instalação de uma esplanada aberta, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche. O
senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal tem um entendimento diferente do
da empresa, relativamente à ocupação daquela praça, e tem legitimidade para indeferir a proposta
apresentada. O senhor Vereador Jorge Gonçalves esclareceu que o processo não foi presente a
reunião da Câmara Municipal no presente mandato, pelo que não houve qualquer indeferimento
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por parte deste órgão autárquico. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que, na reunião da
Câmara Municipal, de 28 de abril de 2014, o senhor Presidente da Câmara apenas deu
conhecimento do despacho por si proferido que indeferia a pretensão da empresa. O senhor
Presidente da Câmara disse que, por ser um local sensível, deu conhecimento à Câmara
Municipal do processo, não tendo os senhores vereadores levantado qualquer questão sobre o
assunto. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que quem tomou a decisão foi o senhor
Presidente da Câmara e que a Câmara Municipal não poderia tomar decisão sobre um assunto
que não constava da ordem do dia. O senhor Vice-Presidente disse que, no anterior mandato, a
Câmara Municipal tomou decisões sobre a ocupação da Praça Jacob Rodrigues Pereira. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves disse que já deveria ter sido apresentada à Câmara Municipal uma
proposta sobre a ocupação Praça Jacob Rodrigues Pereira. O senhor Vereador Luís Ganhão disse
que o que o senhor Vice-Presidente está correto, contudo a Câmara Municipal está a aguardar a
proposta referida pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves. Acrescentou que o senhor Presidente
da Câmara, quando referiu o assunto na última reunião, não colocou qualquer questão aos
restantes membros da Câmara. O senhor Presidente da Câmara disse que irá colocar o assunto na
ordem do dia da próxima reunião da Câmara Municipal e solicitou ao técnico superior do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, José Gonçalves, que faça uma informação
sobre o historial da ocupação da praça e do processo da empresa Aires & Perpétua, L.da. O
senhor José Conceição colocou ainda questões sobre o apoio de praia da Praia do Baleal,
denominado Ilhéu Terra e a ocupação indevida, por cidadãos de etnia cigana, de um terreno de
que é proprietário, sito nos Casais de Santa Bárbara. O senhor Presidente da Câmara disse que a
concessão dos apoios de praia é feita pela Agência Portuguesa do Ambiente, tendo por base o
POOC, e que a construção existente no local não corresponde ao projeto aprovado.
Relativamente ao terreno ocupado, solicitou ao munícipe que se reúna com a senhora Vereadora
Clara Abrantes e com a Chefe da Divisão Administrativa. -----------------------------------------------
- Maria José Vidinha, que se queixou do lixo e do pó provenientes das obras de recuperação da
igreja de São Pedro, em Peniche, que invadem os seus estabelecimentos de comércio e
hospedagem. O senhor Presidente da Câmara disse que irá colocar a questão aos responsáveis da
paróquia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Comissão da Igreja de Reinaldes, que disse que apresentou um projeto de obras e ainda não
obteve resposta da Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara informou que o processo
está a ser analisado pelos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e será
presente a uma próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Listagem com o ponto de situação dos projetos candidatados pelo Município de Peniche ao
Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) 2007/2013, isoladamente e em parcerias, e
dos projetos candidatados por outras entidades e apoiados pelo Município, na sequência da
solicitação do senhor Vereador Jorge Gonçalves, na reunião de 12 de fevereiro de 2014. ----------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram
tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Plano de Urbanização de Vale do Grou: ---------------------------------------------------------------
Acompanhada dos termos de referência, da proposta de fundamentação para a não sujeição do
plano ao procedimento de avaliação ambiental e de plantas com a delimitação do plano, foi
presente a proposta que a seguir se transcreve, elaborada pelo Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, referente ao Plano de Urbanização de Vale do Grou: ----------
«Na sequência do contrato de Assessoria Técnica com a empresa “Quaternaire”, do trabalho de
caracterização já desenvolvido e da recente homologação da Cartografia Digital à escala
1:5 000, por parte da Direção Geral do Território, conforme Despacho de 4 de abril de 2014, é
fundamental que se formalizem os procedimentos definidos no Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT), necessários à elaboração e respetiva aprovação do Plano de
Urbanização atrás referido.
Após os estudos e trabalhos de campo, verificou-se a necessidade de ajustar os limites da área
de intervenção definidos no Plano Diretor Municipal, por questões de limites físicos e de
cadastro. Por outro lado, dada a especificidade do Plano, a área de intervenção limitada e a
constatação da ausência de efeitos ambientais, considera-se dispensável a Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE), conforme fundamentação que se anexa.
Assim, face ao exposto e aos documentos e à fundamentação que se anexam, propõe-se que a
Câmara delibere dar início ao Plano de Urbanização de Vale do Grou, com os seguintes
procedimentos:
1.º - Aprovação dos Termos de Referência;
2.º - Aprovação da proposta de delimitação do Plano;
3.º - Aprovação do prazo de elaboração constante dos termos de referência que é de 240 dias;
4.º - Dar início à participação preventiva pelo período de 15 dias, conforme o nº 2 do Artigo
77.º do RJIGT;
5.º - Aprovação da não sujeição do Plano a Avaliação Ambiental Estratégica, considerando os
fundamentos do documento que se junta;
6.º - Dispensar o acompanhamento da elaboração do Plano pela CCDR-LVT, de acordo com o
Artigo 75.º-C, do RJIGT.
A presente deliberação deverá ser comunicada à CCDR-LVT e efetuadas as respetivas
publicações legalmente exigidas.» ---------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 372/2014: Deliberado aprovar a proposta acima transcrita, exceto quanto ao
período de participação preventiva, referido no ponto 4.º, que será de 20 dias e não os 15 dias
propostos. Os documentos agora aprovados, concretamente os termos de referência, a
fundamentação para a não sujeição do plano ao procedimento de avaliação ambiental e a
delimitação do plano, dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro
de atas. (Doc.1) --------------------------------------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram a seguinte declaração de
voto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Tendo votado favoravelmente à proposta apresentada pelo Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística no que diz respeito ao Plano de Urbanização de Vale do Grou, os
vereadores do Partido Social Democrata apresentam a seguinte declaração de voto:
O Partido Social Democrata continua a manifestar que o caminho para a melhoria da qualidade
de vida dos munícipes tem de passar, sobretudo, pela criação de oportunidades de emprego.
Naturalmente que o município tem de envidar todos os esforços nesse sentido, tornando o nosso
concelho atrativo ao investimento!
A captação de novas empresas e indústrias enfrenta hoje uma feroz concorrência por parte de
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outros municípios que disponibilizam áreas urbanizáveis com vocação industrial e tecnológica,
apresentando valores simbólicos.
Assim, os vereadores do PSD embora tenham aprovado o Plano de Urbanização de Vale do
Grou, registam a grande lacuna da área em apreciação: entre os 80 hectares contemplados, o
município não é detentor de qualquer parcela de terreno expressiva.
Assim, embora se vá tornar a referida área passível de lá serem instaladas indústrias, não está
acautelada a necessidade efetiva de se garantir que o preço será competitivo por forma a captar
investimento e criar emprego.
Em suma, os vereadores do Partido Social Democrata manifestam que o município deverá
estabelecer como prioridade a criação de condições para tornar o concelho atrativo ao
investimento, tendo em vista a criação de postos de trabalho, disponibilizando terrenos
camarários a preços competitivos.»--------------------------------------------------------------------------

Os membros da Câmara Municipal da Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista
disseram que também iriam apresentar declarações de voto, o que não fizeram até ao fecho da
presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

2) Auto de Receção Provisória Total – Patrícia Santos Carreira: -------------------------------------
Deliberação n.º 373/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 de abril de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo
87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, receber
provisoriamente as infraestruturas urbanísticas, sitas na Avenida do Mar, em Casais do Baleal,
promovidas por Patrícia Santos Correia, em conformidade com o Auto de Receção Provisória
Total. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU 2/12 NIPG 5279/14 5717/14)-----------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

3) Proposta de aquisição da “Loja dos Vala”, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da
Baleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 374/2014: Atendendo ao teor do ofício n.º 29, datado de 23 de janeiro de 2014,
da Freguesia de Atouguia da Baleia, deliberado manifestar o interesse do Município na aquisição
de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, Rua Dr. José Augusto Vaz e Rua Cabo Avelar,
em Atouguia da Baleia, devendo ser requisitada uma avaliação a uma entidade externa. (NIPG
1194/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

4) Proposta para circulação do Comboio Turístico: -----------------------------------------------------
Deliberação n.º 375/2014: Considerando o preceituado no artigo 14.º Decreto-Lei n.º 249/2000,
de 13 de outubro, e depois de ter verificado que se encontra assegurado o cumprimento das
condições referidas nas alíneas a) a c) do artigo 13.º do referido diploma, a Câmara Municipal
deliberou autorizar a circulação do comboio turístico, veículo propriedade do Município de
Peniche, com a matrícula 15-22-SI, no ano de 2014, com os itinerários, paragens, horários e
preços que adiante se indicam:--------------------------------------------------------------------------------
Circuito 1 – Costa de Peniche/Baleal – Com partidas às 15h10 e chegadas às 16h20, sem
paragens durante o circuito, com partida e chegada na Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto
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de Turismo, em Peniche, no período de 1 de julho a 14 de setembro, todos os dias da semana,
exceto às segundas-feiras. -------------------------------------------------------------------------------------
Circuito 2 – Peniche Photo – Com partida às 11h40 e chegada às 12h30, com paragem no Cabo
Carvoeiro, com partida e chegada na Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, em
Peniche, no período de 1 de julho a 31 de agosto, todos os dias da semana, exceto às segundas-
feiras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circuito 3 – Costa de Peniche – Com partida às 14h20 e chegada às 15h00, sem paragens durante
o circuito, com partida e chegada na Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, em
Peniche, no período de 1 de julho a 14 de setembro, todos os dias da semana, exceto às
segundas-feiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------
A circulação será interrompida de 21 a 27 de agosto, por ocasião da Mostra Internacional de
Rendas de Bilros, e de 1 a 5 de agosto, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa
Viagem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O preço do bilhete para cada um dos circuitos é de 1,20 euros, para as crianças, e de 1,70 euros,
para os adultos, nos termos da Tabela de Preços do Município de Peniche. (Doc.3 NIPG
5737/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATOS DE CONCESSÃO:

5) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento e
zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche: -----------------------------
Durante a apreciação deste assunto registaram-se as seguintes intervenções. -------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse: Que é contra o pagamento de estacionamento junto
às praias, porque pode afastar os turistas, exceto na ilha do Baleal. Que a escala das plantas não
permite fazer uma leitura muito clara das mesmas. Que no centro da cidade deve haver cuidado,
porque existem muitos moradores no Largo Bispo de Mariana e na Rua António da Conceição
Bento que necessitam de estacionamento, o que vai levantar conflitos com a população. Que na
zona da Fortaleza, havendo lugares pagos e espaço gratuito, os automobilistas procurarão o
espaço gratuito e passarão a estacionar cada vez mais perto do monumento. Que, após a
intervenção que está a ser feita na igreja de São Pedro, não deveria haver estacionamento junto a
este monumento. Que as grandes superfícies comerciais oferecem o estacionamento
gratuitamente e esta medida pode afastar os consumidores do comércio local. Que concorda com
estacionamento pago na zona do tribunal, no Largo José da Costa e na Rua Alexandre
Herculano, até à ponte velha. Informou que os vereadores do Partido Socialista votarão contra a
proposta apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que: Esta é uma medida que está incluída no
PAEL e visa organizar e disciplinar o trânsito e o estacionamento. Que fica surpreendido com a
intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves, uma vez que esta proposta tem por base o
regulamento reformulado e aprovado pela Assembleia Municipal. Que não está de acordo com
tudo o que ficou na versão final do regulamento, como a retirada do cartão de residente na cidade
de Peniche. Que a proposta para a Consolação tem como finalidade afastar as autocaravanas para
libertar estacionamento junto à praia. Que esta proposta segue o entendimento e o amplo
consenso que existia na Câmara Municipal no mandato anterior. Que o estacionamento pago na
zona da Gamboa surgiu porque as juntas de freguesia de Atouguia da Baleia e Ferrel disseram
que se fosse pago nas praias das suas freguesias também deveria ser pago nas praias de Peniche.
Que, ao nível da receita, a zona mais significativa é o Baleal. Que as receitas provenientes do
estacionamento seriam para utilizar na rede viária. --------------------------------------------------------
O senhor Vereador Luís Ganhão disse: Que, no mandato passado, o entendimento da Câmara
Municipal era para disciplinar o estacionamento e angariar algumas receitas. Que a Assembleia
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Municipal introduziu alterações à proposta de regulamento que lhe foi remetida pela Câmara
Municipal, no mandato anterior, como por exemplo a retira dos cartões de residente na cidade de
Peniche, e não se revê nesta medida, pelos problemas referidos pelo senhor Vereador Jorge
Gonçalves. Que a solução encontrada para o Campo da República, em Peniche, não é a melhor.
Que na ilha do Baleal o estacionamento deveria ser bem pago. Que é substancialmente contra as
condições deste concurso público, que seguem o regulamento aprovado pela Assembleia
Municipal, que é diferente da proposta inicial da Câmara Municipal, apresentada no mandato
passado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 376/2014: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de autorização à
Assembleia Municipal para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento e
zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche. (NIPG 1930/14)------------

6) Hasta pública para arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito no Parque
Municipal de Campismo e Caravanismo:------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 377/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: ------------------------------------
1) Autorizar o arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito no Parque Municipal de
Campismo e Caravanismo, junto à Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Autorizar que o arrendatário seja escolhido através do procedimento de hasta pública, que se
realizará no dia 20 de maio de 2014. -------------------------------------------------------------------------
3) Aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos, que aqui se dão por
reproduzidos e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas.-------------------------------
4) Designar para constituir a comissão de acompanhamento da hasta pública os senhores Dr.
Jorge Abrantes, que presidirá, e Dr.ª Josselène Nunes Teodoro e Dr.ª Tânia Neves, como vogais
efetivos, e Maria Salomé Vala e Pedro Ferreira, como vogais suplentes. Em caso de falta ou
impedimento do senhor Jorge Abrantes, este será substituído pelo senhor Jorge Amador. (Doc.4
NIPG 5719/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Contrato de arrendamento de terrenos sitos nos Casais do Baleal:--------------------------------
Deliberação n.º 378/2014: Considerando a informação da Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro, datada de 2 de maio de 2014, deliberado, no uso da competência
estabelecida na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, autorizar o Município a arrendar três prédios rústicos, sitos em Casais do Baleal,
destinados a estacionamento público, e aprovar o texto dos contratos de arrendamento a celebrar,
que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. O
senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade dos proprietários dos terrenos que,
desde o ano de 2007, têm estado a ser usados pelo Município, gratuitamente, como
estacionamento público. (Doc.5 NIPG 5736/14) -----------------------------------------------------------

PROTOCOLOS:

8) Protocolo de estágio curricular – Instituto Politécnico de Leiria: ---------------------------------
Deliberação n.º 379/2014: Atendendo à competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado aprovar o texto do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria, que aqui se dá por
reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto a
realização de um estágio curricular no âmbito da licenciatura em turismo da Escola Superior de



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 05.05.2014 * Livro 105 * Fl.208

Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria. O senhor Presidente da Câmara
não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.6
NIPG 5716/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUCAÇÃO:

9) Projeto Alimentar para redução das desigualdades nas escolas (PARES) – Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 380/2014: Deliberado autorizar a adesão do Município de Peniche ao Projeto
Alimentar para Redução das Desigualdades nas Escolas (PARE), que tem como parceiros o
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o Instituto Superior de Ciências da Saúde
Egas Moniz e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, e tem como objetivo geral
diminuir as desigualdades nutricionais das refeições escolares existentes entre escolas pela
valorização e disseminação da realidade de hábitos saudáveis. O senhor Presidente da Câmara
não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.7
NIPG 5725/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Rede Escolar 2014/2015 – Ensino Básico / Educação Pré-Escolar:-----------------------------
Deliberação n.º 381/2014: Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 30 de
abril de 2014, e a proposta do senhor Vice-Presidente, responsável pelo referido Pelouro,
deliberado informar a Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da
Educação e Ciência, na sequência da reunião realizada no dia 22 de abril de 2014, com o senhor
Delegado Regional de Educação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, de que a Câmara
Municipal de Peniche considera que no ano letivo de 2014/2015 deve manter a rede escolar
existente no concelho de Peniche no corrente ano letivo, com os argumentos referidos na
informação supramencionada, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta
anexa ao livro de atas. Deliberado, ainda, propor a criação de um jardim-de-infância no
Agrupamento de Escolas de Peniche, concretamente nas instalações da EB1 n.º 3, sitas na
Avenida das Escolas, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de
Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.8 NIPG 5727/14) -----------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

11) Licenciamento da Semana Académica - Associação de Estudantes da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar:-------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 382/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, por requerimento, datado de 24 de abril de
2014, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 28 de abril
de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
deferiu o licenciamento de diversas atividades realizadas no âmbito da Semana Académica, que
decorreu de 28 a 30 de abril de 2014. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala
de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5506/14) ----------------------------

12) Licenciamento de baile com música ao vivo – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa de Serra d'El-Rei: --------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 383/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei, por requerimento, datado de 24 de abril de 2014,
deliberado ratificar o licenciamento de um baile, que se realizou no dia 3 de maio de 2014, nas
instalações da referida coletividade. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala
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de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5461/14) ----------------------------

REGULAMENTOS:

13) Regulamento do Conselho Municipal da Juventude: ----------------------------------------------
Deliberação n.º 384/2014: Deliberado apreciar o texto da proposta de Regulamento do Conselho
Municipal da Juventude em próxima reunião da Câmara Municipal. O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(NIPG 5726/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

14) Apoio logístico para o evento Drogas Népia – Acompanha Cooperativa de Solidariedade
Social CRL:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 385/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível para a realização do evento Drogas Népia, organizado pela
Acompanha Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, que terá lugar nos dias 14 e 15 de junho
de 2014. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5309/14)------------------------------------------------------

15) Apoio logístico para o evento Peniche Paddle Series – Península de Peniche Surf Clube: -
Deliberação n.º 386/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível para a realização do evento Peniche Paddle Series, organizado pela
Península de Peniche Surf Clube, com provas nos dias 12 de abril, 17 de maio e 21 e 22 de junho
de 2014. Deliberado, ainda, ratificar a autorização de apoio para a prova que se realizou no dia
12 de abril de 2014. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5734/14)------------------------------------------

16) Apoio logístico para o Workshop Internacional de Fotografia Equestre: ----------------------
Deliberação n.º 387/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível para a realização do Workshop Internacional de Fotografia
Equestre, com iniciativas nos dias 29 de abril e 9 de maio de 2014. Deliberado, ainda, ratificar a
autorização de apoio para a iniciativa que se realizou no dia 29 de abril de 2014. O senhor
Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (NIPG 5732/14)--------------------------------------------------------------------------------

17) Apoio logístico e oferta de prémios e lembranças para a realização do Passeio de Veículos
Clássicos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 388/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar uma visita guiada à
Fortaleza de Peniche, gratuitamente, e a oferta de informação promocional do concelho, para a
realização de um Passeio de Veículos Clássicos, que terá lugar no dia 31 de maio de 2014. O
senhor Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (NIPG 5731/14) ---------------------------------------------------------------------

18) Apoio financeiro para o Campo de Férias 2014 – Agrupamento de Escolas de Atouguia
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da Baleia – EB 2,3 Atouguia da Baleia:--------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 389/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, no valor
de 300,00 euros, ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado a comparticipar
nas despesas a efetuar com a realização do Campo de Férias 2014. O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(NIPG 5334/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

19) Comparticipação para transporte escolar – Ariana Alexandre Engenheiro: ------------------
Deliberação n.º 390/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Ariana Alexandre Engenheiro, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica
1.2.3 de Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 30 de abril de 2014, que
aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor
Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (Doc.9 DEA956 NIPG 5721/14) ------------------------------------------------------------

20) Comparticipação para transporte escolar – Lara Alexandre Engenheiro: ---------------------
Deliberação n.º 391/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Lara Alexandre Engenheiro, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 1.2.3
de Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 30 de abril de 2014, que aqui
se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor
Presidente da Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (Doc.10 DEA955 NIPG 5723/14)-----------------------------------------------------------

21) Apoio financeiro para colaboração na limpeza de muralha – Associação Humanitária dos
Bombeiros de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 392/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, de valor
equivalente ao preço de 150 litros de gasóleo, à Associação Humanitária dos Bombeiros de
Peniche, para pagamento do combustível consumido por uma viatura autoescada daquela
instituição, nos trabalhos de limpeza da muralha da Fortaleza de Peniche, correspondente aos
abastecimentos dos dias 7, 11 e 16 de abril de 2014. O senhor Presidente da Câmara não esteve
presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5729/14) -------

22) Subsídio para regularização de despesas com pessoal – Freguesia de Ferrel:-----------------
Deliberação n.º 393/2014: Deliberado conceder um subsídio, no valor estimado de 12 173,41
euros, à Freguesia de Ferrel, destinado à regularização do vencimento de um trabalhador,
referente aos meses de abril de 2013 a abril de 2014, e à caducidade do contrato de uma
trabalhadora, ambos daquela autarquia. O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na
Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5738/14) ----------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 394/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
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da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo vinte horas, 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 assino. -----------------------------------------------------------------------------


