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ATA N.º 31/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2014

Aos vinte e um dias do mês de julho 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 Cristina Maria Luís Leitão, 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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um aldeamento
turístico, junto à Rua Cruz das Almas, em Casais do Baleal – Inácio & Torre, L.da; -----------------
-------------------2) Ampliação de uma unidade industrial, sita na Rua dos Cortiçais, em Peniche,
para instalação de uma câmara de armazenamento – Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da; -----
-------------------3) Operação de loteamento, sita na Travessa do Sol, em Ferrel – Município de
Peniche;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Operação de loteamento, sita na Rua dos Belos Ares, em Ferrel – Município
de Peniche;---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Doação de terreno para o domínio público – Horácio Franco Dias e Outros; --
-------------------6) Arranjo Urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche;------------
----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------
-------------------7) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014; -
----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Definição dos valores dos subsídios a atribuir aos alunos carenciados que
frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros
e material escolar, e os critérios para atribuição dos referidos subsídios – Pelouro da Educação;-------
----------------- Património Municipal:------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Direito de superfície sobre um lote de terreno, sito na Avenida da Praia, em
Peniche, para a construção de uma loja – Rip Curl Europe; ----------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Obras a realizar por administração direta, de 14 de julho a 12 de setembro
de 2014 – Departamento de Obras Municipais; ------------------------------------------------------------
-------------------11) Homologação de auto de vistoria para efeitos de receção provisória da
empreita de “Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf” – Policon - Construções, S.A.;
----------------- Relacionamento Institucional:---------------------------------------------------------------
-------------------12) Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche;------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Acordo de parceria referente ao contrato com a Comissão Europeia com a
referência número LIFE13 NAT/PT/000458 Life Berlengas – Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves;---- --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Estabelecimentos comerciais: ---------------------------------------------------------------
-------------------14) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos de
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restauração e/ou bebidas, sitos no concelho de Peniche, na madrugada do dia 20 de julho de 2014;-
-------------------15) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos
comerciais, no período em que ocorrem festas anuais nas localidades do concelho, para o ano de
2014;------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------16) Licenciamento de feira rural com arraial – Freguesia de Ferrel; ----------------
-------------------17) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada I
Passeio-Convívio para Simpatizantes de Duas e Quatro Rodas – Centro Social da Bufarda; -------
-------------------18) Licenciamento de espetáculo de fados – Associação de Educação Física,
Cultural e Recreativa Penichense; ----------------------------------------------------------------------------
-------------------19) Licenciamento de espetáculo de fados – Freguesia de Peniche; ----------------
-------------------20) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada
VIII Encontro das Ferrugentas – Freguesia de Ferrel; -----------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Apoio ao Festival da Sardinha – Clube Stella Maris de Peniche;---------------
-------------------22) Apoio no âmbito do acordo de consórcio do projeto OJE-E5G Olhares de
Jovens Empreendedores – Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche; ---------------
-------------------23) Isenção de taxas pelo licenciamento de feira rural com arraial – Freguesia de
Ferrel;----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------24) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito
aberto, denominada I Passeio-Convívio para Simpatizantes de Duas e Quatro Rodas – Centro
Social da Bufarda;--- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------25) Isenção de taxas pelo licenciamento de espetáculo de fados – Associação de
Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense;-------------------------------------------------------
-------------------26) Isenção de taxas pelo licenciamento de espetáculo de fados – Freguesia de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------27) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito
aberto, denominada VIII Encontro das Ferrugentas – Freguesia de Ferrel; ----------------------------
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante
Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação.---------------------------------------------------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nuno Rainha e António José Patrício, que solicitaram esclarecimentos sobre um processo que
corre termos no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, com o número R903/13,
para informação prévia sobre a viabilidade de construção de duas moradias unifamiliares, num
prédio misto, situado no gaveto formado pela Rua General Humberto Delgado e pela Travessa
do Galhalhaz, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que o prédio ficará
abrangido pelo Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade e que existem requisitos para se
poder construir no local. Informou, ainda, que, após as férias do Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, irá apresentar à Câmara Municipal uma proposta para que
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esta decida o futuro a dar ao referido plano. ----------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Carta, datada de 10 de julho de 2014, da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de
Ferrel, endereçando convite à Câmara Municipal para estar presente na inauguração da segunda
edição das Tasquinhas Rurais de Ferrel, no dia 24 de julho de 2014. (NIPG 9747/14) --------------

*Despacho, datado de 17 de julho de 2014, do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador,
designando um seu substituto para representar o Município no Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas D. Luís de Ataíde, uma vez que no mesmo dia e à mesma hora se realizou, também, o
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. (NIPG 10211/14)-------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 8 de julho, participou numa ação do instituto de Socorros a Náufragos sobre
intervenções de salvamento nas praias. ----------------------------------------------------------------------
- No dia 8 de julho, reuniu-se com a Direção Regional de Veterinária.---------------------------------
- No dia 10 de julho, participou numa reunião da Secção de Municípios com Áreas Protegidas da
Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------------------------------------------------------
- No dia 10 de julho, participou numa reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente, sobre as
intervenções a realizar nas arribas. ---------------------------------------------------------------------------
- No dia 11 de julho, esteve na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, no âmbito do
Internacional Meeting on Marine Research 2014 (IMMR’14), onde também esteve presente a
senhora Ministra da Agricultura e do Mar. ------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de julho, acompanhou a transmissão do programa televisivo Verão Total, transmitido
pela RTP, em direto da praia do Baleal. ---------------------------------------------------------------------
- No dia 16 de julho, esteve presente no lançamento nacional do projeto Ciência Viva no Verão
2014, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. ---------------------------------------------
- No dia 16 de julho, participou numa reunião, no Lugar da Estrada, para dar a conhecer à
população o projeto de recuperação das arribas da Consolação. -----------------------------------------
- No dia 17 de julho, participou no Conselho Intermunicipal do Oeste. --------------------------------
- No dia 17 de julho, assistiu ao espetáculo musical denominado Tributo a Tó Zé Cação. ----------
- No dia 17 de julho, esteve presente na festa anual do lugar de Casal Moinho. ----------------------
- No dia 18 de julho, esteve presente no Santa Cruz Ocean Spirit 2014, um festival de desportos
de ondas, em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras. ----------------------------------------------------
- No dia 18 de julho, esteve presente no VII Festival de Bandas de Atouguia da Baleia, onde
foram homenageados José Artur Vala e Miriam Tavares. Felicitou a Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia e os homenageados.---------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 14 a 21 de julho do
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corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião com ordinária da Câmara Municipal de 14 de julho;
- No programa emitido a partir de Peniche pela RTP 1, “Verão Total”. Este programa veio à
descoberta de Peniche, das suas festividades e da sua cultura. Foram cerca de cinco horas de
emissão, onde se apresentou o que de melhor temos no nosso concelho. Especial destaque para
a forte promoção do Carnaval de Verão e da Mostra Internacional de Rendas de Bilros,
enquanto evento emblemático e diferenciador a acontecer no final do mês de julho. Uma
excelente oportunidade de dar a conhecer ao país e ao mundo as nossas rendas de bilros e os
novos usos que lhe estão associados;
- Na reunião pública sobre as obras das Arribas na Praia da Consolação;
- No jantar de encerramento do ano letivo do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia;
- Na reunião com direção da Associação Juvenil do Seixal – N’Estilos acerca da parceria
estabelecida no âmbito da Mostra Internacional de Rendas de Bilros no que concerne ao
envolvimento de modelos para os desfiles “Rendas na Moda”;
- Na reunião de elaboração do Mapa de Obras municipal com os respetivos serviços e com as
Juntas de freguesia de todo o concelho;
- Na cerimónia de apresentação da criação do Conselho Empresarial do Oeste (CEO) que
decorreu na Comunidade Intermunicipal do Oeste. A ACISCP está representada neste
Conselho;
- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde com o Prof. Raúl
Santos e na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia;
- No tributo ao Tó Zé Cação, um evento simples e de grande carga simbólica para com o amigo
e músico Tó Zé Cação. Felicitar todos os intervenientes;
- No Carnaval de Verão. Uma iniciativa que contou com a maior participação popular de
sempre. Uma palavra de apreço aos Grupos, à equipa da Câmara Municipal de Peniche e a
todos aqueles que contribuíram para o êxito desta iniciativa;
- Na Festa tradicional de Casal Moinho;
- No convívio das Ferrugentas, promovido pela Associação Desportiva de Ferrel;
- Na reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel e com os representantes de uma das famílias
proprietária de terrenos junto ao cemitério de Ferrel;
- Na reunião da Comissão Municipal de Trânsito.»-------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Assistiu ao espetáculo denominado Memórias da Fonte Gótica. Felicitou a Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia e a Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia
da Baleia pela iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Esteve presente no Fórum dos Cuidadores. ---------------------------------------------------------------
- Reuniu-se com responsáveis da Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados, CRL, para tratar de assuntos no âmbito da intervenção precoce. ------------
- Reuniu-se com a equipa Porto Mais Seguro. -------------------------------------------------------------
- Participou numa reunião do grupo de trabalho das pessoas idosas, envelhecimento e
intergeracionalidade.--------------------------------------------------------------------------------------------
- Assistiu a uma sessão de poesia, realizada no Clube Recreativo Penichense, por ocasião da
Feira do Livro de Peniche, no âmbito da iniciativa A poesia anda por aí. -----------------------------
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Informou que, no dia 22 de julho, se realizará uma reunião do Conselho Geral da Escola
Secundária de Peniche, onde irá participar. -----------------------------------------------------------------
- Disse que não percebeu a metodologia e a falta de clareza relativamente à transmissão aos
membros da Câmara Municipal da realização da reunião que ocorreu no Lugar da Estrada, sobre
as arribas da Consolação, pelo que compareceu como espetador. O senhor Presidente da
Câmara disse que a data da reunião e o seu objetivo era do conhecimento de todos os
vereadores. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o que foi dito à Câmara Municipal
foi que haveria uma reunião, no dia 16 de julho, com a Agência Portuguesa do Ambiente, mas
não foi feito um convite aos membros da Câmara Municipal para estarem presentes. Esclareceu
que a sua intervenção era no sentido de clarificar a situação, para evitar confusões no futuro,
porque é diferente informar da realização de uma reunião ou convidar a participar nessa reunião.

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Disse que o Partido Socialista se associa às felicitações apresentadas pelos outros membros da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Sugeriu que se dê conhecimento ao munícipe Carlos Jorge Eustáquio Cecílio do andamento do
processo originado com a reclamação por este apresentada. O senhor Presidente da Câmara
disse que será remetido um ofício ao munícipe a dar-lhe conhecimento do andamento do
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do processo de reparação do relógio público municipal,
instalado na torre sita no Largo 5 de Outubro, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou
que se aguarda o orçamento solicitado a uma empresa da especialidade. ------------------------------

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Lamentou o atraso que se está a verificar na aprovação das atas da Câmara Municipal. -----------
- Manifestou a sua satisfação pela iniciativa denominada Memórias da Fonte Gótica, que
ocorreu no dia 12 de julho, em Atouguia da Baleia, no espaço envolvente à Fonte Gótica,
recentemente reabilitado pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. Felicitou a Junta de
Freguesia pela realização dessa obra. ------------------------------------------------------------------------
- Lembrou que solicitou que seja agendado para reunião da Câmara Municipal um ponto sobre a
retirada de semáforos da EN 114. O senhor Presidente da Câmara disse que iria colocar o
assunto na ordem de uma próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------
- Lamentou que o senhor Presidente da Câmara não tenha informado os vereadores da Câmara
Municipal sobre a consolidação das arribas da Consolação antes de o fazer para a população em
geral através da televisão. Disse que foi à reunião realizada no Lugar da Estrada para ouvir o que
a Agência Portuguesa do Ambiente tinha a dizer sobre a obra da consolidação das arribas e ficou
surpreendida quando verificou que, no final, a população foi ouvida para colocar questões sobre
outros problemas existentes na Consolação e já abordados pelos membros da Câmara Municipal.
Informou que está disponível para que se realizem reuniões descentralizadas da Câmara
Municipal, para ouvir as populações sobre os seus problemas, mas que estas devem ser
devidamente preparadas, para que não haja surpresas como aconteceu no Lugar da Estrada. O
senhor Presidente da Câmara disse que tem informado sempre a Câmara Municipal de todos os
andamentos, de que tem conhecimento, do processo de consolidação das arribas e que, na
reunião, era incontornável não abordar outros assuntos que são do interesse da população local. -
- Disse que ficou perplexa ao verificar que a Câmara Municipal divulga a Berlenga como
Reserva da Biosfera da Unesco através de sacos de plástico, porque o plástico é um problema
para os oceanos. Sugeriu que se usem sacos de papel. ----------------------------------------------------
- Perguntou se a Câmara Municipal monitoriza o número de visitantes da ilha da Berlenga. O
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senhor Presidente da Câmara informou que se trata de um assunto que está centralizado no
Estado-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se a Câmara Municipal monitoriza o número de autocaravanas que pernoitam no
concelho diariamente. O senhor Presidente da Câmara disse que não existe essa monitorização,
mas que são analisadas as evidências. -----------------------------------------------------------------------
- Solicitou esclarecimentos sobre um pedido que a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da
Baleia fez à Câmara Municipal para classificação da sua igreja como imóvel de interesse
municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que iria disponibilizar o processo à senhora
Vereadora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Associou-se aos votos de felicitações que foram formulados.------------------------------------------
- Manifestou o seu apreço pela iniciativa denominada Memórias da Fonte Gótica, que envolveu
cerca de setenta voluntários. Disse que este tipo de iniciativas culturais devem ter o apoio do
Município e felicitou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pelo apoio que deu à iniciativa.
- Manifestou a sua satisfação pelo Festival de Bandas organizado pela Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu, mais uma fez, o aspeto pouco cuidado dos depósitos de resíduos sólidos urbanos que
se encontram à entrada da ilha do Baleal. O senhor Presidente da Câmara informou que o
arranjo do local está a ser estudado pelo Departamento de Energia e Ambiente. ---------------------
- Referiu, mais uma vez, que o pontão de acesso à ilha do Baleal está sem iluminação, o que
prejudica os negócios da ilha e promove a invasão de viaturas à noite. O senhor Presidente da
Câmara informou que os serviços municipais estão a tratar do processo para aquisição do
material. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que foram retiradas as correntes que impedem o acesso de viaturas à ponta sul da ilha do
Baleal o que originou o estacionamento naquele local. O senhor Presidente da Câmara
informou que a corrente foi cortada por desconhecidos, mas já foi reposta. ---------------------------
- Referiu que os semáforos instalados na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, junto à
Balealcoop, provocam o caos nos períodos de maior afluência de trânsito. O senhor Presidente
da Câmara disse que as condições de atravessamento dos peões melhoraram com a colocação
dos semáforos e que, quando todo o projeto estiver executado, a circulação dos automóveis
também melhorará. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Questionou a forma como são solicitados pareceres aos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento sobre o licenciamento de obras, uma vez que não são colocadas questões concretas.
O senhor Presidente da Câmara disse que irá apresentar a questão no Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.---------------------------------
- Disse que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento faturam o serviço de drenagem
de águas residuais a clientes que não estão ligados aos coletores públicos. O senhor Presidente
da Câmara disse que irá colocar o assunto aos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lembrou que, na reunião de 7 de julho, solicitou uma informação sobre os custos que o
Município suportou, até à presente data, com a elaboração de planos de ordenamento
(urbanização, pormenor ou outros). Acrescentou que gostava de obter resposta a todos os
pedidos que apresentou em reunião da Câmara Municipal e que ainda não foram satisfeitos. ------

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
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tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um aldeamento turístico, junto à
Rua Cruz das Almas, em Casais do Baleal – Inácio & Torre, L.da: -----------------------------------
Deliberação n.º 707/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 17 de julho de 2014, deliberado proceder à audiência prévia da empresa
Inácio & Torre, L.da, nos termos do artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido de informação prévia que
apresentou, em 27 de junho de 2014, sobre a viabilidade de construção de um aldeamento
turístico, junto à Rua Cruz das Almas, em Casais do Baleal, pelos motivos e fundamentos
constantes nos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de
10 e 11 de julho de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU R495/14) ------------------------

2) Ampliação de uma unidade industrial, sita na Rua dos Cortiçais, em Peniche, para
instalação de uma câmara de armazenamento – Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da: -------
Deliberação n.º 708/2014: Deliberado consultar a assessora jurídica do Município para a área do
urbanismo, doutora Fernanda Paula Oliveira, nos termos no parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 18 de julho de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de
que fica arquivada cópia em pasta anexa ao livro de atas, sobre o pedido de licenciamento de
obras, apresentado pela empresa Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da, em 4 de abril de 2014,
para a ampliação de uma unidade industrial, sita na Rua dos Cortiçais, em Peniche, para
instalação de uma câmara de armazenamento. (Doc.2 DPGU 30/14)-----------------------------------

3) Operação de loteamento, sita na Travessa do Sol, em Ferrel – Município de Peniche: -------
Deliberação n.º 709/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 17 de julho de 2014, deliberado submeter o estudo de loteamento de uma
parcela de terreno, sita na Travessa do Sol, em Ferrel, propriedade do Município de Peniche, a
discussão pública, nos termos n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------------

4) Operação de loteamento, sita na Rua dos Belos Ares, em Ferrel – Município de Peniche: ---
Deliberação n.º 710/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 17 de julho de 2014, deliberado submeter o estudo de loteamento de uma
parcela de terreno, sita na Rua dos Belos Ares, em Ferrel, propriedade do Município de Peniche,
a discussão pública, nos termos n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------------

5) Doação de terreno para o domínio público – Horácio Franco Dias e Outros: ------------------
Deliberação n.º 711/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 15 de julho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 130,00 m2, com a configuração, situação e
confrontações que constam e para esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a
desanexar do prédio rústico, sito em Vale da Cal, atualmente Rua dos Pedrógãos, em São
Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Peniche sob o n.º 7644, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz predial rústica da
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mesma freguesia sob o artigo 112, da secção AV, para ser integrada no domínio público. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.3) -------------------------------------------------------------------------------------------

6) Arranjo Urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche: ---------------------------
Deliberação n.º 712/2014: Deliberado encarregar o técnico superior de arquitetura do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística José Gonçalves de apresentar em reunião da
Câmara Municipal uma proposta de intervenção para a Praça Jacob Pereira, em Peniche, e artérias
confinantes, até 25 de agosto de 2014, a qual deverá ter uma componente gráfica. (NIPG 10207/14) -

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:

7) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014: --------------
Deliberação n.º 713-A/2014: Deliberado anular o procedimento para a atribuição dos abrigos
dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014, e promover uma reunião com todos os
candidatos ao referido concurso para se chegar a uma solução de compromisso sobre a utilização
dos abrigos na corrente época balnear.-----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 713-B/2014: Considerando que o Regulamento de Atribuição das Casas
denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga não prevê a forma de
verificação dos critérios referidos no n.º 1 do artigo 5.º, nem especifica como atribuir a
pontuação referida no n.º 2 do artigo 5.º; --------------------------------------------------------------------
Considerando que, para efeitos da verificação dos critérios, o Regulamento não distingue a
atividade de pescador da atividade marítimo turística e ou turismo natureza, as quais revestem
naturezas distintas; ----------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que historicamente os abrigos sempre foram utilizados por pescadores e
proprietários de barcos que faziam as visitas às grutas, e não por apanhadores de percebes, e que
esta distinção não está objetivamente refletida no Regulamento;----------------------------------------
Deliberado propor à Assembleia Municipal a revogação do Regulamento de Atribuição das
Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga, nos termos do disposto
no artigo 138.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------
Deliberação n.º 713-C/2014: Deliberado requerer à senhora Presidente da Assembleia
Municipal que convoque uma sessão extraordinária do órgão a que preside, para apreciação e
votação da proposta constante da deliberação n.º 713-B/2014. ------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves informou que o Partido Socialista irá entregar uma
declaração de voto sobre o processo em apreço, o que não fez até ao fecho da presente ata. -------

EDUCAÇÃO:

8) Definição dos valores dos subsídios a atribuir aos alunos carenciados que frequentam o
ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e
material escolar, e os critérios para atribuição dos referidos subsídios – Pelouro da Educação:
Deliberação n.º 714/2014: Deliberado aceitar a proposta do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador,
responsável pelo Pelouro da Educação, apresentada verbalmente, para que os valores dos subsídios a
atribuir aos alunos carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino
básico, destinados à aquisição de livros e material escolar, para o ano letivo de 2014/2015, sejam
iguais aos valores do ano letivo 2013/2014, acrescidos da taxa de inflação. Deliberado, ainda,
aprovar os critérios para atribuição dos referidos subsídios, conforme constam da informação da
técnica superior de serviço social, datada de 10 de julho de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de
que fica arquivada cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4 NIPG 10205/14) ----------------------
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PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

9) Direito de superfície sobre um lote de terreno, sito na Avenida da Praia, em Peniche, para a
construção de uma loja – Rip Curl Europe: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 715/2014: Atendendo ao solicitado pela Rip Curl Europe, por carta, datada de
10 de julho de 2014, e considerando a informação da Divisão Administrativa, datada de 18 de
julho de 2014, deliberado autorizar a prorrogação do prazo para apresentação do projeto, previsto
no n.º 4 da cláusula 4.ª do contrato de concessão do direito de superfície sobre um lote de
terreno, sito na Avenida da Praia, em Peniche, para a construção de uma loja, até 15 de agosto de
2014. (NIPG 9738/14)------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

10) Obras a realizar por administração direta, de 14 de julho a 12 de setembro de 2014 –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 716/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 18 de julho de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º 6/2014,
elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documentos que aqui se dão por
reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a
realizar pelo Departamento de Obras Municipais do Município, no período de 14 de julho a 12
de setembro de 2014, ratificar a realização das obras executadas entre os dias 14 e 21 de julho de
2014, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e
autorizar a realização das obras ainda não executadas, no uso da competência estabelecida na
alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, observando o
n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. (Doc.5) ---------------------------------

11) Homologação de auto de vistoria para efeitos de receção provisória da empreita de
“Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf” – Policon - Construções, S.A.:-------------
Deliberação n.º 717/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 17 de julho de 2014, deliberado homologar o auto da vistoria realizada no dia 10 de
julho de 2014, para efeitos de receção provisória da empreita de “Construção do Centro de Alto
Rendimento de Surf”, adjudicada à empresa Policon - Construções, S.A. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.6 NIPG 10204/14)----------------------------------------------------------------------------------------

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:

12) Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche:------------------------------------------
Deliberação n.º 718/2014: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Projeto de Elaboração
da Carta Local do Associativismo do Concelho de Peniche, que aqui se dá por reproduzido e de
que fica arquivada cópia em pasta anexa ao livro de atas, que foi apresentado pela senhora
Vereadora Clara Abrantes, responsável pelo Pelouro do Associativismo. (Doc.7) -------------------

PROTOCOLOS:

13) Acordo de parceria referente ao contrato com a Comissão Europeia com a referência
número LIFE13 NAT/PT/000458 Life Berlengas – Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 719/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta relativa ao acordo de parceria
referente ao contrato com a Comissão Europeia com a referência número LIFE13
NAT/PT/000458 Life Berlengas, a celebrar com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves,
apresentada pelo senhor Presidente da Câmara, em próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 10227/14)------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:

14) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos de restauração e/ou
bebidas, sitos no concelho de Peniche, na madrugada do dia 20 de julho de 2014:----------------
Deliberação n.º 720/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido no dia 18 de julho 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 autorizou o encerramento dos estabelecimentos de restauração
e/ou bebidas do concelho de Peniche até 1 (uma) hora após os horários estabelecidos para cada
estabelecimento, na madrugada do dia 20 de julho de 2014, ao abrigo do disposto no n.º 3 do
artigo 5.º do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Venda ao
Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche. -------------------------------------------

15) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos comerciais, no
período em que ocorrem festas anuais nas localidades do concelho, para o ano de 2014:--------
Deliberação n.º 721/2014: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de
18 de julho de 2014, deliberado, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento dos Horários
de Funcionamento dos Estabelecimentos Venda ao Público e de Prestação de Serviços do
Município de Peniche, que, durante o período das festas anuais de cada uma das localidades do
concelho, que se realizem no corrente ano, os estabelecimentos comerciais, sitos na localidade
em que ocorre a festa, podem encerrar após os horários fixados. A decisão atrás tomada é válida
para todos os estabelecimentos sitos no concelho, durante o período da festa anual de Peniche em
honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, e para os estabelecimentos sitos no Baleal, durante o
período da festa anual de Ferrel em honra de Nossa Senhora da Guia. Deliberado, ainda, dar
conhecimento da presente deliberação à Polícia de Segurança Pública e à Guarda Nacional
Republicana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

16) Licenciamento de feira rural com arraial – Freguesia de Ferrel: -------------------------------
Deliberação n.º 722/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, por requerimento,
datado de 10 de julho de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e
Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de julho de 2014, deliberado autorizar a emissão de
uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º
268/2009, de 29 de setembro, e de uma licença para espetáculos de divertimentos públicos ao ar
livre, com respetiva autorização, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/2002,
de 18 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, para a
realização de uma feira rural com arraial, na Rua do Jardim Infantil, em Ferrel, nos dias 24 a 27
de julho de 2014. (NIPG 9667/14) ---------------------------------------------------------------------------

17) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada I Passeio-
Convívio para Simpatizantes de Duas e Quatro Rodas – Centro Social da Bufarda: --------------
Deliberação n.º 723/2014: Atendendo ao solicitado pelo Centro Social da Bufarda, por
requerimento, datado de 17 de julho de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e
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Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de julho de 2014, deliberado autorizar a
emissão de uma licença, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-
A/2005, de 23 de março, para a realização de uma manifestação desportiva em circuito aberto,
denominada I Passeio-Convívio para Simpatizantes de Duas e Quatro Rodas, que terá lugar no
dia 26 de julho de 2014, nas freguesias de Atouguia da Baleia e Ferrel. (NIPG 10163/14) ---------

18) Licenciamento de espetáculo de fados – Associação de Educação Física, Cultural e
Recreativa Penichense:----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 724/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação de Educação Física,
Cultural e Recreativa Penichense, por requerimento, datado de 10 de julho de 2014, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 15 de julho de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma licença de recinto
improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de
setembro, para a realização de um espetáculo de fados, nas suas instalações, sitas na Avenida das
Escolas, em Peniche, nos dias 9 de agosto de 2014. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não
esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 9709/14)

19) Licenciamento de espetáculo de fados – Freguesia de Peniche: ---------------------------------
Deliberação n.º 725/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche, por
requerimento, datado de 10 de julho de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de julho de 2014, deliberado ratificar o
despacho que autorizou a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos
3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de um
espetáculo de fados, nas instalações da Casa do Benfica do Concelho de Peniche, sitas no Largo
de São Paulo, em Peniche, no dia 12 de julho de 2014. (NIPG 9753/14) ------------------------------

20) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada VIII Encontro
das Ferrugentas – Freguesia de Ferrel:--------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 726/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, por requerimento,
datado de 8 de julho de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e
Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de julho de 2014, deliberado ratificar o despacho
que autorizou a emissão de uma licença, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-
Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março, para a realização de uma manifestação desportiva
em circuito aberto, denominada VIII Encontro das Ferrugentas, que se realizou no dia 13 de
julho de 2014, no concelho de Peniche. (NIPG 9602/14)-------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

21) Apoio ao Festival da Sardinha – Clube Stella Maris de Peniche:--------------------------------
Deliberação n.º 727/2014: 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 ao Clube Stella Maris
de Peniche o apoio logístico solicitado, por carta, recebida no dia 4 de julho de 2014, dentro das
disponibilidades materiais do Município, para a realização do Festival da Sardinha, que terá
lugar de 8 a 17 de agosto de 2014. Deliberado, ainda, não suportar o custo com a aquisição das
lonas publicitárias. (NIPG 9291/14)--------------------------------------------------------------------------

22) Apoio no âmbito do acordo de consórcio do projeto OJE-E5G Olhares de Jovens
Empreendedores – Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche: ----------------------
Deliberação n.º 728/2014: Atendendo ao solicitado pela Adepe - Associação para o
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Desenvolvimento de Peniche, por carta, datada de 10 de julho de 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, e considerando o acordo do consórcio OJE-E5G Olhares de Jovens
Empreendedores, celebrado em 3 de outubro de 2012, conceder à referida entidade um subsídio,
no valor de 119,64 euros, montante correspondente à totalidade do encargo a satisfazer pela
utilização de um autocarro municipal, para a deslocação de um grupo de 12 jovens para
participarem num intercâmbio, em Lisboa, nos dias 23 e 24 de junho, conforme previsto no n.º 2
do artigo 5.º do Regulamento de Utilização dos Autocarros Municipais. (NIPG 9736/12)----------

23) Isenção de taxas pelo licenciamento de feira rural com arraial – Freguesia de Ferrel: -----
Deliberação n.º 729/2014: Na sequência da deliberação n.º 722/2014, tomada na presente
reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, isentar a Freguesia de Ferrel do pagamento de taxas pelo licenciamento de uma
feira rural com arraial, a realizar na vila de Ferrel, de 24 a 27 de julho de 2014. (NIPG 9667/14) -

24) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto,
denominada I Passeio-Convívio para Simpatizantes de Duas e Quatro Rodas – Centro Social
da Bufarda:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 730/2014: Na sequência da deliberação n.º 723/2014, tomada na presente
reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, isentar o Centro Social da Bufarda do pagamento de taxas pelo licenciamento de
uma manifestação desportiva em circuito aberto, denominada I Passeio-Convívio para
Simpatizantes de Duas e Quatro Rodas, que se realizará no dia 26 de julho de 2014, nas
freguesias de Atouguia da Baleia e Ferrel. (NIPG 7583/14)----------------------------------------------

25) Isenção de taxas pelo licenciamento de espetáculo de fados – Associação de Educação
Física, Cultural e Recreativa Penichense: -----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 731/2014: Na sequência da deliberação n.º 724/2014, tomada na presente
reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, isentar a Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense do
pagamento de taxas pelo licenciamento de um espetáculo de fados, a realizar nas suas
instalações, sitas na Avenida das Escolas, em Peniche, no dia 9 de agosto de 2014. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (NIPG 9709/14)--------------------------------------------------------------------------------

26) Isenção de taxas pelo licenciamento de espetáculo de fados – Freguesia de Peniche: -------
Deliberação n.º 732/2014: Na sequência da deliberação n.º 725/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho que isentou a Freguesia de Peniche do pagamento de
taxas pelo licenciamento de um espetáculo de fados, que se realizou nas instalações da Casa do
Benfica do Concelho de Peniche, sitas no Largo de São Paulo, em Peniche, no dia 12 de julho de
2014. (NIPG 9753/14). -----------------------------------------------------------------------------------------

27) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto,
denominada VIII Encontro das Ferrugentas – Freguesia de Ferrel: --------------------------------
Deliberação n.º 733/2014: Na sequência da deliberação n.º 726/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho que isentou a Freguesia de Ferrel do pagamento de taxas
pelo licenciamento de uma manifestação desportiva em circuito aberto, denominada VIII
Encontro das Ferrugentas, que se realizou no concelho de Peniche, no dia 13 de julho de 2014.
(NIPG 9602/14). ------------------------------------------------------------------------------------------------
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OUTROS:

28) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem
Todos, sito na Rua Viola, em Consolação: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 734/2014: Deliberado encarregar o Gabinete Jurídico do Município de elaborar
uma informação com a análise jurídica de todos os procedimentos dos processos referentes ao
estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em
Consolação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 735/2014: 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
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo vinte horas e trinta 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.------------------------------------------------


