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ATA N.º 35/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2014

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 - Período de intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Alteração da cor das fachadas da moradia – Maria Beatriz Correia Botelho; ---
-------------------2) Licenciamento de construção de garagem, sita na Rua Conde de Ataíde n.º
31, em Atouguia da Baleia – Bruno David Pereira Ramos; ----------------------------------------------
-------------------3) Recuperação de edifício, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos
Rodrigues de Sousa, em Peniche – Luís Alberto Matos Almeida;---------------------------------------
-------------------4) Certificação para efeitos de Regime do Exercício da Atividade Pecuária –
Suinicultura, sita no Casal Pequeno, em Atouguia da Baleia – Tereso & Santos, L.da;---------------
-------------------5) Licenciamento não simplificado de posto de abastecimento de combustíveis
para consumo público, sito no porto de pesca, em Peniche – Petróleos de Portugal - Petrogal,
S.A.;----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Alterações e ampliações no decurso da obra de “Construção do Lar, Centro de
Dia e SAD”, sita na Rua General Humberto Delgado, em Peniche – Santa Casa da Misericórdia
de Peniche; --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Informação prévia – viabilidade para colocação de cabine para guarda de
botijas de gás na via pública, sita na Rua Cidade de Viseu, em Peniche – Humberto da
Anunciação Pinto dos Santos;---------------------------------------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Remoção dos semáforos de controlo de velocidade na Estrada Nacional, no
troço entre Porto Lobos e Serra d´El-Rei; -------------------------------------------------------------------
----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Rede Escolar 2014/2015 – Ensino Básico/Educação Pré-Escolar; ---------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------10) Isenção de pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, no dia 28
de setembro de 2014 – Setor de Cultura; --------------------------------------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços
náuticos, sito na Praia do Molhe Leste; ----------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------12) Licenciamento do evento “Festival Rancho”, com arraial ao ar livre, na vila
de Serra d'El-Rei – Freguesia de Serra d'El-Rei; -----------------------------------------------------------
-------------------13) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva pelo concelho de
Peniche – Município de Lourinhã; ---------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------14) Apoios financeiros às coletividades do concelho para o ano 2014; ------------
-------------------15) Apoio financeiro para a realização do evento denominado “Haliotis
Adventure Photo Competition” – Haliotis – Centro, Escola e Loja de Mergulho; --------------------
-------------------16) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Festival Rancho”, com
arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei – Freguesia de Serra d'El-Rei; ---------------------------
-------------------17) Apoio para a realização de um torneio de petanca – Casa do Benfica de
Peniche;-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação
pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2010/2011 –
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho; ---------------------------------------------------
-------------------19) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação
pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2010/2011 – Centro
Social da Bufarda;--- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------20) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante
Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação.---------------------------------------------------------
------------- 4.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 ao cidadão presente que manifestou 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Filipe Miguel Sousa Rodrigues, que solicitou a prorrogação do período de concessão da
exploração do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito
na praia do Molhe Leste. O senhor Presidente da Câmara informou que o assunto seria apreciado
na presente reunião, no período da ordem do dia. ----------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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 27 de agosto, reuniu-se com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. ----
- No dia 27 de agosto, reuniu-se com a senhora Presidente da Assembleia Municipal de Peniche.
- Nos dias 30 e 31 de agosto, acompanhou o Campeonato Nacional de Ténis de Praia, que se
realizou na praia do Baleal. ------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 30 de agosto, assistiu ao Festival de Folclore organizado pelo Rancho Folclórico D.
Pedro I de Serra d’El-Rei, a quem felicitou pelo trigésimo aniversário. --------------------------------
- No dia 30 de agosto, esteve presente numa das etapas de Roadshow do Surf Film Festival, que
decorreu no Auditório Municipal, em Peniche.-------------------------------------------------------------
- No dia 31 de agosto, esteve presente no 3.º Torneio de Petanca organizado pela Casa do
Benfica, a quem felicitou.--------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 1 de setembro, esteve presente na sessão de abertura da Semana Tanto Mar.---------------
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Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 25 de agosto a 1 de
setembro de 2014:-----------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião com a direção da Casa do Benfica;
- Na reunião de preparação do Mundial de Surf;
- Na visita de encerramento dos Ateliers da Renda de Bilros a Sintra. Participaram 60 crianças
nesta iniciativa;
- Na cerimónia de entrega de lembranças do XVI Festival de Folclore de Serra d’El-Rei. Esta
iniciativa foi integrada no 30.º Aniversário do Rancho Folclórico D. Pedro I;
- No III Torneio aberto de Petanca promovido pela Casa do Benfica;
- No musical alusivo à cultura Nazarena da autoria de Ana Maria Mendes, na Associação de
Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense.
Deu conta do seguinte:
- Abertura do Ano letivo terá lugar no dia 19 de setembro no 1.º ciclo.
- As obras municipais estão a decorrer muito bem e de acordo com o previsto. Serra d’El-Rei e
Atouguia da Baleia estão em condições de reabrir a 15 de setembro.
- Relativamente à obra de ampliação da E.B 1 de Ferrel, ficou desde logo salvaguardado que, se
for necessário, funcionar algum tempo, nos primeiros dias de aulas, nas 4 salas das escolas
mais antigas.
- Da parte do Governo temos uma decisão sobre o encerramento do CAIC. A nossa posição foi
clara, seria de manter os 15 utentes (3 têm Necessidades Educativas Especiais);
- O Governo queria fechar a sala multideficiência de Geraldes e nós dissemos que não. Temos 2
utentes.
- Encerramento de Escolas do 1.º Ciclo de Casal da Vala e Casais Brancos, apesar do nosso
contacto na passada sexta-feira, não existe decisão final.» ----------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Felicitou o Rancho Folclórico D. Pedro I de Serra d’El-Rei pela celebração de mais um
aniversário e pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. ------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às felicitações ao Rancho Folclórico D. Pedro I de Serra d’El-Rei.--------------------
- Disse que ainda não recebeu o exemplar do Plano de Acessibilidades nem a informação sobre o
valor pago para a elaboração desse plano. O senhor Presidente da Câmara informou que a
solicitação do senhor Vereador Jorge Gonçalves já foi encaminhada para o Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística.---------------------------------------------------------------------------
- Disse que gostava que a visita à Estação de Transferência de Resíduos Sólidos se concretizasse.
A Câmara Municipal decidiu visitar a ETRS no dia 29 de setembro, antes do início da sua
reunião ordinária. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou quais são as zonas do concelho que serão abrangidas pela futura rede de gás natural.
O senhor Presidente da Câmara informou que já colocou a questão à Lusitaniagás e que
aguarda uma resposta da empresa.----------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual a previsão de apresentação à Câmara Municipal da proposta de regulamento
para a atribuição dos abrigos da Berlenga. O senhor Presidente da Câmara informou que o
assunto será retomado após o período de férias da Chefe da Divisão Administrativa. ---------------
- Perguntou se o Regulamento Municipal de Parques de Estacionamento Condicionado e de
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Zonas de Estacionamento de Duração Limitada no Concelho de Peniche é para ser aplicado ou se
será apresentada à Câmara Municipal uma proposta para que o mesmo seja alterado. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que está a analisar as propostas apresentadas pelo
Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se a presidência da Câmara Municipal pretende discutir a situação do trânsito no
Largo 5 de Outubro, em Peniche. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que o
assunto irá ser analisado pela Comissão Municipal de Trânsito, em setembro, sendo,
posteriormente, apreciado pela Câmara Municipal. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse
que é uma questão de decisão política e que a Câmara Municipal deve decidir, do ponto de vista
político, o que pretende do espaço, se é para ser pedonal, com trânsito condicionado, ou aberto
ao trânsito. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que existe uma decisão da Câmara
Municipal e que os serviços do Município estão a trabalhar para a implementar. O senhor
Presidente da Câmara referiu que prefere que o espaço seja vedado ao trânsito, porque é assim
que gosta de andar nas cidades. Acrescentou que a solução aprovada pela Câmara Municipal
permite a circulação de automóveis, mas garante que a circulação de peões seja feita com
segurança. Solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro do Trânsito, que
prepare o processo, nomeadamente o projeto aprovado e uma informação sobre os materiais já
aprovisionados pelos serviços do Município, para ser presente à reunião ordinária da Câmara
Municipal que se realizará no dia quinze de setembro.----------------------------------------------------
- Perguntou o que já foi feito para dar cumprimento ao que foi incluído no Orçamento Municipal,
por sugestão do Partido Socialista, relativamente à reabilitação do Mercado Municipal de
Peniche e à construção de instalações sanitárias no Mercado Abastecedor de Peniche. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que a reabilitação do Mercado Municipal terá de ser
equacionada no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio e que irá analisar com o
Departamento de Energia e Ambiente a situação da construção de instalações sanitárias no
Mercado Abastecedor. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, independentemente do
financiamento pelo quadro comunitário de apoio, o Mercado Municipal tem de ser reabilitado,
pelo que deve ser traçado, desde já, um objetivo. Sugeriu que se inicie, rapidamente, um estudo
sobre a reabilitação do Mercado Municipal. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse
que a reabilitação do Mercado Municipal poderá oscilar entre os cem mil euros, se for feita pelos
serviços do Município, e os quinhentos/setecentos mil euros, se for efetuada uma reabilitação
que dê ao Mercado a qualidade que todos desejam, com recurso a meios externos. O senhor
Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro de
Mercados e Feiras, para estudar com o Departamento de Energia e Ambiente uma solução de
reabilitação do Mercado Municipal, num cenário em que não haja comparticipação financeira
pelo quadro comunitário de apoio. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o estudo de
reabilitação do Mercado Municipal pode ter dois cenários, com e sem cofinanciamento.
Acrescentou que o próximo quadro comunitário de apoio será muito direcionado para a
economia, pelo que é espectável que haja financiamento para a reabilitação do Mercado
Municipal. Referiu o facto do Município de Peniche ainda não ter nenhum projeto pronto a
candidatar ao próximo quadro comunitário de apoio. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador,
disse que o projeto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia está pronto. O senhor Vereador
Jorge Gonçalves disse que é um projeto que irá absorver fundos do próximo quadro comunitário
de apoio, quando poderia ter absorvido fundos do QREN. -----------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Manifestou a sua satisfação por o concelho de Peniche ter um árbitro de futebol na primeira
divisão, o senhor Fábio Veríssimo. Sugeriu que esta situação seja considerada na atribuição de
reconhecimentos de mérito desportivo no próximo Dia do Município. O senhor Presidente da
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Câmara disse que desejava ao senhor Fábio Veríssimo os melhores sucessos na sua carreira de
árbitro e que a sugestão do senhor Vereador Ângelo Marques poderá ser considerada no próximo
Dia do Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Perguntou se a Rip Curl Europe já entregou aos serviços do Município o projeto da loja que irá
construir em Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que ainda não foi entregue o
projeto e que, na próxima quarta-feira, irá reunir-se com o diretor geral da empresa.----------------
- Disse que espera que a proposta de regulamento para a atribuição dos abrigos da Berlenga seja,
rapidamente, apresentada a toda a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------
- Perguntou qual o motivo de ainda não ter sido efetuada a ação de sensibilização sobre a recolha
de resíduos sólidos urbanos na zona histórica de Peniche. O senhor Vice-Presidente, Jorge
Amador, informou que irá ver a situação com o Departamento de Energia e Ambiente, no
âmbito da campanha de sensibilização ambiental que está a ser preparada para todo o concelho. -
- Disse que existe um contentor, junto à estrada municipal que liga as vilas de Ferrel e Atouguia
da Baleia, que julga que serve de casa de férias. O senhor Presidente da Câmara informou que
irá enviar a fiscalização municipal ao local. ----------------------------------------------------------------
- Perguntou se está previsto o aumento da carga humana na ilha da Berlenga. O senhor
Presidente da Câmara disse que a capacidade de carga humana que estava definida, na
legislação anterior, era de 350 pessoas. Acrescentou que, no quadro do Conselho Estratégico da
Reserva Natural das Berlengas foi apresentada a metodologia para a definição da capacidade de
carga. Informou que na reunião do Conselho Estratégico assumiu a posição de que associada à
definição de capacidade de carga deverá estar o modelo de gestão, nomeadamente a fiscalização
do cumprimento da capacidade de carga estipulada, com controlo dos licenciamentos e dos
acessos. Disse, também, que, pela primeira vez, este ano não houve Cabo-Mar na ilha da
Berlenga e que a Reserva Natural das Berlengas tem apenas três vigilantes, quando chegou a ter
seis. Disse, ainda, que só faz sentido a definição da capacidade de carga se associado ao
licenciamento das atividades marítimo-turísticas estiver um modelo de licenciamento em que a
especificidade da Reserva Natural das Berlengas seja contemplada.------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Associou-se aos votos de felicitação apresentados. ------------------------------------------------------

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: --------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Alteração da cor das fachadas da moradia – Maria Beatriz Correia Botelho: ------------------
Deliberação n.º 865/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 28 de agosto de 2014, deliberado aprovar o pedido de alteração da cor das
fachadas de um edifício, sito na Rua do Campino, em Serra d'El-Rei, apresentado por Maria
Beatriz Correia Botelho, em 13 de agosto de 2014, conforme proposto no parecer técnico da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 19 de agosto 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 56/13). ------------------------------------------------------------------------------------
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2) Licenciamento de construção de garagem, sita na Rua Conde de Ataíde n.º 31, em
Atouguia da Baleia – Bruno David Pereira Ramos: -----------------------------------------------------
Deliberação n.º 866/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 28 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar
o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de obras, apresentado por Bruno
David Pereira Ramos, em 11 de julho de 2014, para construção de uma garagem, na Rua Conde
de Ataíde, em Atouguia da Baleia, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 25 de agosto de 2014. Os documentos atrás referidos dão-
se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU
60/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Recuperação de edifício, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa,
em Peniche – Luís Alberto Matos Almeida: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 867/2014: Deliberado solicitar à consultora jurídica do Município para a área do
urbanismo, doutora Fernanda Paula Oliveira, e à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. um
parecer sobre as questões colocadas pelo senhor Luís Alberto Matos Almeida, relativamente a
um prédio urbano sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche.
(DPGU R561/14)------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Certificação para efeitos de Regime do Exercício da Atividade Pecuária – Suinicultura, sita
no Casal Pequeno, em Atouguia da Baleia – Tereso & Santos, L.da: ---------------------------------
Deliberação n.º 868/2014: Atendendo ao pedido apresentado por Tereso & Santos, L.da, em 4 de
julho de 2014, e considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 28 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado autorizar a emissão de uma certidão, para
efeitos do REAP – Regime do Exercício da Atividade Pecuária, onde conste que a Câmara
Municipal de Peniche não vê inconveniente na existência de uma suinicultura, sita em Casal
Pequeno, Atouguia da Baleia, sem prejuízo de, após a aprovação do Plano de Urbanização do
Vale do Grou, a manutenção da atividade não poder ser licenciada, sob pena de colidir com as
propostas que venham a ser formalizadas em sede do referido plano. (Doc.3 DPGU C151/14)----

5) Licenciamento não simplificado de posto de abastecimento de combustíveis para consumo
público, sito no porto de pesca, em Peniche – Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.: ------------
Deliberação n.º 869/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 28 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado deferir o licenciamento não simplificado de um
posto de abastecimento de combustíveis para consumo público, sito no porto de pesca, em
Peniche, apresentado pela empresa Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., com a capacidade total
de 200 m3, nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação, aplicados por força do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de
novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, devendo a
requerente, no prazo de 12 meses a contar da notificação, solicitar a emissão do alvará de obras,
apresentando os elementos necessários à emissão do referido alvará e efetuar o pagamento das
taxas no valor de 7066,05 euros. Aquando da conclusão das obras previstas na calendarização de
obras apresentada, a requerente deverá solicitar a vistoria final com vista à emissão do alvará de
autorização de utilização/exploração do equipamento. (Doc.4 R361/13)-------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 01.09.2014 * Livro 105 * Fl.436

6) Alterações e ampliações no decurso da obra de “Construção do Lar, Centro de Dia e SAD”,
sita na Rua General Humberto Delgado, em Peniche – Santa Casa da Misericórdia de
Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 870/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 29 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar
o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de obras, apresentado pela
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, em 14 de agosto de 2014, para alteração e
ampliação de um edifício destinado a lar, centro de dia e serviço de apoio domiciliário, no
decurso da obra, sita na Rua General Humberto Delgado, em Peniche, nas condições dos
pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 28 de agosto de
2014. Deliberado, ainda, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e
Compensações Urbanísticas do Município de Peniche, deferir o pedido de dispensa do
pagamento das taxas devidas pelo licenciamento das obras supramencionadas, apresentado em
22 de agosto de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se
cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5 DPGU 72/14) -------------------------------------------

7) Informação prévia – viabilidade para colocação de cabine para guarda de botijas de gás na
via pública, sita na Rua Cidade de Viseu, em Peniche – Humberto da Anunciação Pinto dos
Santos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 871/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de informação prévia sobre a
viabilidade de colocação de uma cabine para guarda de botijas de gás, no passeio público da Rua
Cidade de Viseu, em Peniche, apresentado por Humberto da Anunciação Pinto dos Santos, em
próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU R281/14) -----------------------------------------------

TRÂNSITO:

8) Remoção dos semáforos de controlo de velocidade na Estrada Nacional, no troço entre
Porto Lobos e Serra d'El-Rei: --------------------------------------------------------------------------------
Foi presente uma proposta da senhora Vereadora Cristina Leitão, datada de 25 de agosto de
2014, relativa à discussão e tomada de posição sobre a remoção dos semáforos de controlo de
velocidade existentes na Estrada Nacional n.º 114, no troço entre Porto Lobos e Serra d'El-Rei, e
que se encontram inoperacionais.-----------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente informou a Câmara Municipal sobre os antecedentes do processo,
nomeadamente da discussão do assunto pela Câmara Municipal, em 20 de abril de 2010, e da
consequente troca de correspondência entre o Município de Peniche e a empresa Estradas de
Portugal, S.A. que detém a jurisdição sobre a EN 114. ---------------------------------------------------
Deliberação n.º 872/2014: Deliberado encarregar o senhor Presidente da Câmara de se reunir
com a empresa Estradas de Portugal, S.A. para tratar do assunto da remoção dos semáforos de
controlo de velocidade existentes na Estrada Nacional n.º 114, no troço entre Porto Lobos e Serra
d'El-Rei, e que se encontram inoperacionais. Deliberado, ainda, encarregar o senhor Presidente
da Câmara de informar a empresa Estradas de Portugal, S.A. de que o Município não está
disponível para estabelecer acordos de receção de qualquer estrutura rodoviária atualmente sob a
jurisdição da Estradas de Portugal, S.A. ou de se substituir à referida empresa, nomeadamente na
questão da remoção dos semáforos, sem que a Estradas de Portugal, S.A. concretize as
obrigações que tem para com o Município, designadamente as bermas da Estrada Nacional n.º
114, no troço entre a rotunda de Porto Lobos e Atouguia da Baleia. (NIPG 11978/14)--------------

EDUCAÇÃO:



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 01.09.2014 * Livro 105 * Fl.437

9) Rede Escolar 2014/2015 – Ensino Básico/Educação Pré-Escolar: --------------------------------
Deliberação n.º 873/2014: Na sequência do ofício n.º 13006/D, datado de 28 de agosto de 2014,
da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, que dá conhecimento do despacho do senhor
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, de 27 de agosto de 2014, que não
autoriza o funcionamento do Centro Animação Infantil Comunitária de Peniche, localizado no
Bairro Arco-Íris, em Peniche, no ano letivo de 2014/2015, e extingue o mesmo CAIC a partir do
ano letivo de 2015/2016, deliberado reiterar junto do senhor Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar a posição tomada pela Câmara Municipal, em sua reunião de 5 de maio
de 2014, que considera que no ano letivo de 2014/2015 se deve manter a rede escolar existente
no concelho de Peniche no ano letivo anterior, dando-lhe conhecimento de que o CAIC Peniche
fez parte do Projeto Arco-Íris, criado no âmbito do Programa de Luta Contra a Pobreza, e da
importância da manutenção deste estabelecimento de educação pré-escolar. (NIPG 12118/14)----

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

10) Isenção de pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, no dia 28 de setembro de
2014 – Setor de Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 874/2014: Atendendo à informação n.º 64/2014, datada de 25 de agosto de
2014, do Setor de Cultura, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas,
Tarifas e Preços do Município, autorizar a dispensa do pagamento da taxa de ingresso no Museu
Municipal, no dia 28 de setembro de 2014, às 10h30 e às 15h30, por ocasião das Jornadas
Europeias do Património. (NIPG 12055/14) ----------------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

11) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito na
Praia do Molhe Leste: -----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 875/2014: Deliberado, por maioria, com quatro abstenções, dos senhores
Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e três votos a favor, dos
restantes membros da Câmara Municipal, prorrogar o período de concessão da exploração do
estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços náuticos, sito na praia do
Molhe Leste, por um ano, até 30 de setembro de 2015. Deliberado, ainda, informar o senhor
Filipe Miguel Sousa Rodrigues, arrendatário do imóvel, de que a Câmara Municipal não
pretende voltar a prorrogar o prazo da concessão e encarregar os serviços do Município de
preparem o processo para se proceder ao lançamento de um concurso público para arrendamento
do imóvel após o término do atual contrato. (NIPG 10481/14) ------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

12) Licenciamento do evento “Festival Rancho”, com arraial ao ar livre, na vila de Serra
d'El-Rei – Freguesia de Serra d'El-Rei: -------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 876/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, por
requerimento, datado de 22 de agosto de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas
e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de agosto de 2014, deliberado ratificar
o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, proferido no exercício das funções de
presidente de câmara, em 29 de agosto de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que autorizou a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos
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artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de um
festival de folclore e arraial com baile, na vila de Serra d'El-Rei, no dia 30 de agosto de 2014.
(NIPG 11902/14)------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva pelo concelho de Peniche –
Município de Lourinhã:---------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 877/2014: Atendendo ao solicitado pelo Município de Lourinhã, por carta,
datada de 26 de agosto de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e
Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 29 de agosto de 2014, deliberado emitir parecer
favorável à passagem, pelo concelho de Peniche, no dia 6 de setembro de 2014, de uma
manifestação desportiva em circuito aberto, denominada Passeio Motard, conforme previsto na
alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março. (NIPG
12060/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

14) Apoios financeiros às coletividades do concelho para o ano 2014: ------------------------------
Deliberação n.º 878/2014: Considerando a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 22 de agosto 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, por maioria, com duas
abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, e cinco votos a favor, dos
restantes membros da Câmara Municipal, conceder os apoios financeiros que se seguem, a pagar
à medida das disponibilidades financeiras do Município:-------------------------------------------------
Associação Cultural e Desportiva de Ribafria -------------------------------------------------- 800,00 €
Associação Cultural e Desportiva dos Bôlhos -------------------------------------------------- 800,00 €
Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos ------------------------------------------ 800,00 €
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo ---------------- 800,00 €
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense ----------------------------------- 800,00 €
Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro – Coimbrã ------------------------------ 800,00 €
Associação de Desporto Amador de Peniche ------------------------------------------------- 1600,00 €
Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense -------------------------- 800,00 €
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho ---------------------------------------- 800,00 €
Associação Joias de Ferrel ---------------------------------------------------------------------------800,00 €
Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste ---------------------------------------------- 800,00 €
Associação Recreativa e Cultural de São Lourenço da Carqueja ---------------------------- 475,00 €
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel ------------------------------------- 3000,00 €
Atlético Clube de Geraldes ------------------------------------------------------------------------ 800,00 €
Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio -------------------- 800,00 €
Centro de Canoagem do Oeste -------------------------------------------------------------------- 800,00 €
Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico 1750,00 €
Centro Social da Bufarda --------------------------------------------------------------------------- 800,00 €
Clube de Lazer de Sant’Ana ----------------------------------------------------------------------- 475,00 €
Clube de Ténis de Peniche ----------------------------------------------------------------------- 3000,00 €
Clube Stella Maris de Peniche ----------------------------------------------------------------- 11 550,00 €
Coral Stella Maris --------------------------------------------------------------------------------- 3500,00 €
Grupo Cantar de Amigos --------------------------------------------------------------------------- 900,00 €
PAC – Peniche Amigos Clube ------------------------------------------------------------------ 1000,00 €
Pé d’Areia – Associação de Música Tradicional Portuguesa --------------------------------- 900,00 €
Península de Peniche Surf Clube ------------------------------------------------------------------ 800,00 €
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Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bôlhos” ----------------------------------------------- 1750,00 €
Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar” de Ferrel ----------------------------- 1750,00 €
Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei (integra o valor para a secção de ginástica) - 1400,00 €
Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Banda Filarmónica ----------------- 3500,00 €
Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Rancho Folclórico ------------------ 1750,00 €
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de Atouguia da Baleia --------------------- 800,00 €
Soc. Filarmónica União 1.º de Dez. de Atouguia da Baleia – Banda Filarmónica ------ 3500,00 €
Sporting Clube da Estrada ------------------------------------------------------------------------- 800,00 €
União Desportiva e Cultural de São Bernardino ------------------------------------------------ 800,00 €
Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata entregaram a seguinte declaração de voto:
«Declaração de voto
Apoios às associações
Os vereadores eleitos pelo PSD abstêm-se na votação relativa aos apoios financeiros às
coletividades do concelho para o ano de 2014 por considerarem que o sistema de atribuição de
apoios é injusto e desajustado:
 O PSD, na Câmara e na Assembleia Municipal, tem questionado ao longo dos últimos anos o
modelo de atribuição de subsídios às associações e têm apresentado soluções para criar um
modelo de atribuição mais justo e equitativo.
 A ausência de critérios faz com que associações da mesma categoria tenham apoios de igual
valor, independentemente de terem mais ou menos atividades junto da comunidade local, de
contribuírem mais ou menos para a vida da sua vila ou aldeia.
 O mérito não é premiado, o empenho colocado na associação não é tido em conta, não se faz
justiça às associações que efetivamente melhoram a vida dos demais, porque são tratadas de
forma igual às que pouco ou nada fazem.
 A Carta Associativa de que o Executivo da CDU espera para definir os critérios demora
muito mais do que é razoável. A intenção de Carta foi apresentada há 3 anos e ainda agora há
um cronograma com mais 3 anos de preparação.
 Há manifesta incapacidade de trabalhar em tempo útil e falta de vontade para se trabalhar
de uma forma a fazer justiça às associações que mais trabalham. Lamentamos, por isso, que
esta inércia da CDU condicione a atribuição justa dos apoios.
 Apelamos por isso a que hoje, já, se comece a trabalhar na definição de critérios, com
exigência de apresentação de resultados de anos passados, para que a atribuição de subsídios
seja justa, premeie o mérito e possa encorajar ao trabalho em prol da comunidade.» --------------
Os senhores Vereadores do Partido Socialista informaram que também iriam entregar declaração
de voto, o que não fizeram até ao fecho da presente ata. (NIPG 11940/14)----------------------------

15) Apoio financeiro para a realização do evento denominado “Haliotis Adventure Photo
Competition” – Haliotis – Centro, Escola e Loja de Mergulho: ---------------------------------------
Deliberação n.º 879/2014: 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, assumir o pagamento de cerca
de 40 refeições no âmbito da realização de uma competição de fotografia subaquática,
denominada Haliotis Adventure Photo Competition, promovida pela empresa Haliotis – Centro,
Escola e Loja de Mergulho, e autorizar a oferta de lembranças do Município aos participantes no
referido evento. (NIPG 12075/14)----------------------------------------------------------------------------

16) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Festival Rancho”, com arraial ao ar livre,
na vila de Serra d’El-Rei – Freguesia de Serra d'El-Rei:-----------------------------------------------
Deliberação n.º 880/2014: Na sequência da deliberação n.º 876/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, proferido no
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exercício das funções de presidente de câmara, em 29 de agosto de 2014, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que isentou a Freguesia de Serra d'El-Rei do pagamento de taxas
pelo licenciamento de um festival de folclore e arraial com baile, que se realizou na vila de Serra
d'El-Rei, no dia 30 de agosto de 2014. (NIPG 10571/14)-------------------------------------------------

17) Apoio para a realização de um torneio de petanca – Casa do Benfica de Peniche:-----------
Deliberação n.º 881/2014: Atendendo ao solicitado pela Casa do Benfica de Peniche, por carta,
datada de 14 de agosto 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, conceder à referida
entidade um subsídio, no valor de 50,00 euros, destinado à aquisição de troféus para um torneio
de petanca. (NIPG 12138/14) ---------------------------------------------------------------------------------

18) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar,
serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2010/2011 – Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 882/2014: Deliberado, no uso das competências estabelecidas nas alíneas u) e
hh) 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 1500,00 euros, à Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho,
como contrapartida pela utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar,
apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2010/2011. -----------------------------------------

19) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar,
serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2010/2011 – Centro Social da
Bufarda:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 883/2014: Deliberado, no uso das competências estabelecidas nas alíneas u) e
hh) 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 1500,00 euros, ao Centro Social da Bufarda, como contrapartida pela
utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar, apoio à família e refeições
escolares, no ano letivo 2010/2011. -------------------------------------------------------------------------

OUTROS:

20) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem
Todos, sito na Rua Viola, em Consolação: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 884/2014: Deliberado apreciar processos referentes ao estabelecimento
comercial denominado Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação, na reunião
ordinária da Câmara Municipal que se realizará no dia 15 de setembro de 2014.---------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 885/2014: 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 dezoito 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
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Financeiro, subscrevo e com ele assino. ---------------------------------------------------------------------


