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ATA N.º 44/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO 2014

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Sandra Cristina
Machado Matos, 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de
abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia –
António José Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira; -----------------------------------------
-------------------2) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia
unifamiliar, na Estrada Nacional n.º 247, em Casal do Alto Foz – Licínio José Índio Ferreira; ----
-------------------3) Informação prévia sobre a viabilidade de reabilitação e ampliação de uma
casa de habitação e de um armazém e de legalização de uma garagem, com alteração de uso para
alojamento local, sitos na Quinta da Estalagem, Herdade dos Salgados – Hugo Miguel Silva
Borges Pinto;------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Construção de empreendimento turístico, destinado a parque de campismo
rural, no sítio do Ninho do Corvo, em Ferrel – ITL - Investimentos Turísticos, L.da; ----------------
-------------------5) Construção de um edifício destinado a apoio de um espaço de venda de
automóveis e muros de vedação, na Estrada Nacional n.º 247, em Alto Veríssimo – Marco
Fernando Santos Pedro;------- ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Dr. Ernesto
Moreira, em Peniche – Yang Bao Fang;---------------------------------------------------------------------
-------------------7) Divisão de um edifício, sito na Rua do Vale do Medo, em Casal do Alto Foz,
em propriedade horizontal – Luís Miguel Marques dos Reis;--------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Norte, na localidade de
Consolação – Condopeniche - Administração de Condomínios, L.da; --------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Norte, na localidade de
Consolação, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; -------------------------
-------------------10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da
empreitada de “Beneficiação de Arruamentos na Cidade de Peniche” – Construções Pragosa,
S.A.;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do
Cemitério Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.; ---------
-------------------12) Receção definitiva e liberação da caução prestada para a empreitada de
“Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e Baleal” – Construções Pragosa, S.A.; --------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------13) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores
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Sitas na Ilha da Berlenga; --------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------14) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014; ------------------
-------------------15) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2015; ----
-------------------16) Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2015; ----------------------
-------------------17) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2015;-----------------
-------------------18) Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento, para o ano de 2015;-----------------------------------------------------------------------------
-------------------19) Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o
ano de 2015;---------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------20) Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para
o ano de 2015;-------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Cumprimento do preceituado na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro:------------------
-------------------21) Autorização prévia ao Município de Peniche para a assunção de
compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica para
assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o
limite de 99 759,58 euros em cada ano; ---------------------------------------------------------------------
-------------------22) Autorização prévia aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
para a assunção de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia
genérica para assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não
excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano;--------------------------------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------23) Protocolo no âmbito Programa de Generalização do Fornecimento de
Refeições Escolares a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís
de Ataíde e Associação Juvenil de Peniche; ----------------------------------------------------------------
----------------- Estabelecimentos comerciais: ---------------------------------------------------------------
-------------------24) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos
comerciais de restauração e/ou bebidas nas madrugadas de 18 e 19 de outubro de 2014; -----------
-------------------25) Fixação de período de funcionamento específico do estabelecimento
comercial Aloha Caffe, sito na Rua das Escolas, em Ferrel, na madrugada de 1 de novembro de
2014 – Rui Manuel Conceição Antunes; --------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------26) Subsídio para pagamento dos encargos com os serviços prestados por
tarefeiras, relativamente às tarefas que originam o prolongamento do tempo passado pelos alunos
nos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo do ensino básico, no ano letivo 2014/2015;-----
-------------------27) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de
competição – Clube Naval de Peniche; ----------------------------------------------------------------------
-------------------28) Subsídio pela utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a
Óbidos – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados,
CRL;------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------29) Subsídio pela utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a
Lisboa – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL;
-------------------30) Apoio para a consolidação das fundações de um edifício – Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho;------------------------------------------------------------------
-------------------31) Apoio às cerimónias de homenagem aos ex-combatentes – Núcleo de
Peniche da Liga dos Combatentes; ---------------------------------------------------------------------------
-------------------32) Apoio para a impressão de publicação anual – Associação de Acólitos do
Movimento Litúrgico de Jovens de Peniche; ---------------------------------------------------------------
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-------------------33) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e
Intervenção Social.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.---

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os

1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a
cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sandra Cristina Machado
Matos, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro,
emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º
1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a
identidade e legitimidade da referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na
reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas, por maioria, com uma abstenção, da senhora Vereadora Sandra
Matos, e seis votos a favor, dos restantes membros da Câmara Municipal, e assinadas as atas n.º
40, 41 e 42/2014, das reuniões camarárias realizadas nos dias 29 de setembro e 6 e 13 de outubro
de 2014, respetivamente, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido
previamente distribuídos pelos membros da Câmara. -----------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

No início do período antes da ordem do dia os membros da Câmara Municipal foram visitar a
exposição Arte Sénior, que está patente no Edifício Cultural do Município de Peniche no âmbito
das Jornadas Sénior/Peniche 2014. ---------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Declaração, datada de 19 de fevereiro de 2014, do Presidente da Câmara Municipal de Peniche,
garantindo que o Município construirá, em 2014, as infraestruturas para apoio à Unidade
Autónoma de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito, nomeadamente acessos rodoviários e às
redes de água, saneamento, telefone e eletricidade.--------------------------------------------------------

*Ofício, datado de 23 de outubro de 2014, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, sobre o Sistema Multimunicipal de Abastecimento Água/Saneamento de
Lisboa e Vale do Tejo. (NIPG 14966/14) -------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento de como decorreu a etapa de Portugal do campeonato do mundo de surf,
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agradeceu aos trabalhadores do Município envolvidos no evento, pelo seu empenho, e à Entidade
Regional de Turismo do Centro de Portugal, ao Programa Operacional da Região Centro e à
Comunidade Intermunicipal do Oeste, pelo seu envolvimento. Referiu que, das etapas realizadas
em Peniche, esta foi a que mais horas teve de transmissão televisiva em direto, particularmente
para os Estados Unidos da América e para o Brasil, sendo também este o ano com mais pessoas
na praia, em simultâneo, para assistir à prova.--------------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 15 de outubro, esteve presente na celebração do 15.º aniversário da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria. ---------------------------------------
- No dia 19 de outubro, participou num almoço/convívio promovido por adeptos de
motociclismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 22 de outubro, participou numa reunião da parceria da Semana Tanto Mar. ----------------
- No dia 23 de outubro, participou numa reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste.--------
- No dia 23 de outubro, reuniu-se com o senhor Padre Pedro Jorge Silva, pároco das paróquias de
Peniche, e o senhor João Augusto, colaborador das referidas paróquias, sobre a reabertura da
igreja de São Pedro, após as obras de beneficiação, que está agendada para o dia 23 de novembro
de 2014, pelas 10h00, com a presença do senhor Patriarca de Lisboa.----------------------------------
- No dia 23 de outubro, esteve presente no colóquio denominado Impactos de Tempestades no
Litoral Português, que foi organizado conjuntamente pelo Arméria - Movimento Ambientalista
de Peniche e pelo Rotary Clube de Peniche, com o apoio do Município de Peniche. ----------------
- No dia 24 de outubro, participou na reunião do Conselho de Administração da empresa Águas
do Oeste.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 24 de outubro, presidiu à primeira reunião do Conselho Municipal da Juventude.---------
- No dia 25 de outubro, participou na celebração do aniversário da União Desportiva e Cultural
do Paço;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 26 de outubro, esteve presente numa ação de promoção dos bordados de Óbidos.---------
Deu, ainda, conhecimento de que, no dia 24 de outubro, não se realizou a reunião que estava
marcada com o senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo. -----------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 20 a 27 de outubro
corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Nas várias reuniões de trabalho sobre as Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o
ano de 2015;
- Na reunião com a equipa técnica sobre a Estratégia Municipal de Promoção e Valorização da
Renda de Bilros de Peniche;
- Na reunião com Núcleo da Liga dos Combatentes do Concelho de Peniche;
- Na apresentação do livro “Militares e política: o 25 de abril”, organizado pela investigadora
do Centro de Estudos de História Contemporânea do ISCTE-IUL, Luísa Tiago de Oliveira.
Nesta iniciativa estiveram presentes além do Jornalista da RTP, Jacinto Godinho, o
Comandante Machado dos Santos e do Coronel José Maria Azevedo, responsáveis pela
libertação dos presos políticos de Peniche, na noite de 26 para 27 de abril de 1974. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, interveio fazendo um balanço das atividades sobre os 40 anos
da Revolução de Abril promovidas pela Câmara Municipal de Peniche, exaltando Peniche como
uma terra que celebra abril.
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- No evento “Linhas Cruzadas” promovido pela Associação Bordar Óbidos. Este evento
assumiu-se como ponto de partida para a exposição de algumas criações com aplicação dos
bordados de Óbidos, celebrando-se assim a junção entre a tradição, arte, criatividade e
transformação.»-------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou o seguinte voto de felicitação: ---------------
«VOTO DE FELICITAÇÃO
PROPOSTA DE FELICITAÇÃO À JOVEM TELMA SANTOS
Felicitar a atleta Telma Santos que revalidou o título, já ganho em 2013, no Open de Kibutz
Hatzor de Badminton, em Israel. Telma Santos número 145 do “ranking” mundial, bateu
Dorotea Sutara, 206.ª da hierarquia, por 11-6; 11-6 e 11-5.»-------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Agradeceu ao senhor Presidente da Câmara o seu empenho para a realização, em Peniche, da
etapa de Portugal do campeonato do mundo de surf. ------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Esteve presente na inauguração da exposição Arte Sénior, que está patente no Edifício Cultural
do Município de Peniche no âmbito das Jornadas Sénior/Peniche 2014. -------------------------------
- Esteve presente num workshop sobre as diversas formas de arte, também no âmbito das
Jornadas Sénior/Peniche 2014.--------------------------------------------------------------------------------
- Participou na reunião do Conselho Municipal da Juventude. Deu conhecimento dos diversos
assuntos tratados.------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Disse que o Partido Socialista se associava aos votos de felicitação apresentados,
nomeadamente à atleta Telma Santos; -----------------------------------------------------------------------
- Perguntou se, a curto prazo, está prevista a repavimentação de algumas vias rodoviárias de
Ferrel. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que, ainda para este ano, estão previstas
intervenções em São Bernardino, Reinaldes (parte da Rua da Boavista), Casais Brancos (Largo
da Igreja) e Peniche (Fonte da Nora). Acrescentou que, para 2015, está prevista uma grande
intervenção de repavimentação de algumas artérias do concelho, que incluirá a vila de Ferrel. ----
- Sugeriu que o depósito para recolha de roupa usada, que está instalado na Alameda D. Afonso
Henriques, em Atouguia da Baleia, seja relocalizado, uma vez que, para além de estar a ocupar o
passeio, não se enquadra no espaço verde existente na artéria. A senhora Vereadora Clara
Abrantes disse que os depósitos foram colocados na sequência de uma deliberação da Câmara
Municipal, depois de ouvidas as juntas de freguesia, e que vai analisar o processo para esclarecer
melhor o senhor Vereador.-------------------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Associou-se aos votos de felicitação apresentados. ------------------------------------------------------
- Disse que o colóquio denominado Impactos de Tempestades no Litoral Português, que foi
organizado conjuntamente pelo Arméria - Movimento Ambientalista de Peniche e pelo Rotary
Clube de Peniche, foi muito interessante. Referiu a necessidade de se ter em consideração as
questões do litoral quando se estiver a analisar a revisão do PDM. O senhor Presidente da
Câmara disse que não tinha conhecimento do estudo que foi referido no colóquio e que
estranhou que a Câmara Municipal não tenha sido contactada, uma vez que já existe um estudo
biofísico e do cordão dunar, realizado na sequência do Plano de Ordenamento da Orla Costeira.
Referiu que as questões do litoral devem continuar a merecer da parte da Câmara Municipal o
maior acompanhamento possível. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que o senhor
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Presidente da Câmara remeteu a questão das praias e dos passadiços sobrelevados sobre as dunas
para a futura comissão municipal de turismo, pelo que a referida comissão deve ser constituída,
com brevidade, pois há todo o interesse em discutir estes assuntos. ------------------------------------
- Disse que a Câmara Municipal deve, atempadamente, estudar a eventual relocalização do posto
de abastecimento de combustíveis existente no Largo de São José, em Atouguia da Baleia. O
senhor Presidente da Câmara disse que tomou nota da sugestão da senhora Vereadora e que, no
mês de janeiro, agendará o assunto para reunião da Câmara Municipal. -------------------------------
- Perguntou se o problema do fornecimento de combustíveis à Freguesia de Atouguia da Baleia,
por si referido na reunião de 20 de outubro, já está resolvido. O senhor Vice-Presidente, Jorge
Amador, disse que o problema já está resolvido e informou do ponto de situação do processo. A
senhora Vereadora Cristina Leitão voltou a referir que, no ano de 2013, a Freguesia de
Atouguia da Baleia gastou 32 mil litros de combustível, segundo as requisições apresentadas
pela Freguesia, mas o Anexo do Contrato de Execução de Competências Delegadas, referente ao
gasóleo a consumir no ano de 2014, apenas prevê uma utilização até 24 mil litros, por o
Município dizer que é esta a média anual utilizada pela Freguesia. Solicitou que esta diferença
entre a média calculada pelo Município e o valor indicado pela Junta de Freguesia seja
esclarecida. Solicitou, ainda, uma informação com a indicação dos gastos de combustíveis de
cada uma das freguesias, nos três anos anteriores à celebração dos contratos de execução.
Referiu, também, o facto de os contratos terem efeitos a partir do início de maio de 2014 e estar a
ser contabilizado o combustível consumido desde o início do ano. O senhor Vice-Presidente,
Jorge Amador, disse o número de litros destinado a cada umas das freguesias, em 2014, foi
discutido e aprovado por todos os órgãos autárquicos do concelho e, para os anos seguintes, será
definido, anualmente, em sede de Orçamento Municipal, conforme prevê a alínea a) do artigo 6.º
dos contratos de execução. Lembrou que também o Município está a reduzir o seu consumo de
combustíveis, pelo que as freguesias devem fazer o mesmo, conforme foi negociado. --------------
- Referiu a necessidade de existir iluminação pública no acesso à praia do Medão/Supertubos
durante todo o ano, e não só nos dias da etapa de Portugal do campeonato do mundo de surf. O
senhor Presidente da Câmara disse que existem custos, para o Município, associados à
iluminação pública e que, nos dias da prova, houve o patrocínio da EDP. -----------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Associou-se aos votos de felicitação apresentados, particularmente à atleta Telma Santos. -------
- Disse que o Município deve investir para que a etapa de Portugal do campeonato do mundo de
surf continue a realizar-se em Peniche. Sugeriu que o Município crie um fundo financeiro a que
possa recorrer em caso de necessidade. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que se
deve valorizar o campeonato do mundo de surf. Acrescentou que, pela primeira vez, uma parte
substancial das pessoas do concelho de Peniche ficaram convictos da importância da prova. ------
- Perguntou qual o espaço exato em que o Município vai intervir na construção de infraestruturas
para apoio à Unidade Autónoma de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito e qual o valor
dessa intervenção. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar ao Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística e aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento as
informações solicitadas pelo senhor Vereador. -------------------------------------------------------------
- Perguntou se está indicado algum valor, na proposta de Orçamento, destinado ao Plano de
Urbanização do Vale do Grou. Disse que o preocupa o facto de o Município não ter qualquer
terreno na zona e ir investir e valorizar terrenos particulares sem ter a garantia da existência de
contrapartidas. O senhor Presidente da Câmara disse que o Município de Peniche fará o Plano
de Urbanização, mas os proprietários é que terão de investir nas unidades de execução e nas
obras de urbanização.-------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu que não encontrou, na proposta de Orçamento, qualquer valor destinado ao futuro
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edifício da Biblioteca Municipal. Perguntou se os projetos das especialidades já estão concluídos
e se reúnem todas as condições para ser aprovados. Perguntou, também, se a candidatura para
cofinanciamento será para que o edifício se destine exclusivamente a biblioteca ou se será
reponderada a sua utilização. O senhor Presidente da Câmara disse que os projetos estão
elaborados e que existem vários cenários para o financiamento da conclusão do edifício, sendo o
primeiro o cofinanciamento pelo quadro de apoio comunitário Portugal 2020 para a instalação da
Biblioteca Municipal. Acrescentou que existem cenários de utilização alternativa, com ou sem
apoio do quadro de apoio comunitário, para que a obra seja concluída. Disse, ainda, que poderá
haver uma intervenção faseada. -------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se já foram celebradas alguns contratos com os proprietários dos terrenos onde será
construído o Centro Escolar de Atouguia da Baleia e se a proposta de Orçamento prevê verba
para a execução das obras de urbanização. O senhor Presidente da Câmara informou que já
adjudicou a uma empresa a elaboração dos projetos para as infraestruturas do loteamento. O
senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que existe um grupo de trabalho que, todas as
semanas, se reúne para fazer o ponto de situação do processo e delinear as ações a executar. ------

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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de abastecimento de
combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia – António José
Ferreira Correia e Ermelinda do Carmo Ferreira: ------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1070/2014: Deliberado apreciar o pedido de informação prévia sobre a
viabilidade de construção de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada
Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia, apresentado por António José Ferreira Correia e
Ermelinda do Carmo Ferreira, em próxima reunião da Câmara Municipal, devendo o processo
vir acompanhado de uma informação dos serviços com todo o histórico da relação do Município
com a empresa Estrada de Portugal, e com as entidades que lhe antecederam, sobre a Estrada
Nacional n.º 114. (DPGU R60/14) ---------------------------------------------------------------------------

2) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, na
Estrada Nacional n.º 247, em Casal do Alto Foz – Licínio José Índio Ferreira: -------------------
Deliberação n.º 1071/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 26 de outubro de 2014, deliberado, no uso da competência
estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, emitir parecer desfavorável para o pedido de informação prévia, apresentado por
Licínio José Índio Ferreira, em 29 de setembro de 2014, já presente em reunião da Câmara
Municipal, em 15 de setembro de 2014, sobre a viabilidade de construção de uma moradia
unifamiliar, na Estrada Nacional n.º 247, em Casal do Alto Foz, pelos motivos e fundamentos
constantes nos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 16 e 20
de outubro 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 R601/14)----------------------------------------

3) Informação prévia sobre a viabilidade de reabilitação e ampliação de uma casa de
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habitação e de um armazém e de legalização de uma garagem, com alteração de uso para
alojamento local, sitos na Quinta da Estalagem, Herdade dos Salgados – Hugo Miguel Silva
Borges Pinto:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1072/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 23 de outubro de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de
Hugo Miguel Silva Borges Pinto, 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 6 de junho de 2014, sobre a viabilidade de reabilitação e ampliação de
uma casa de habitação e de um armazém e de legalização de uma garagem, com alteração de uso
para alojamento local, sitos na Quinta da Estalagem, Herdade dos Salgados, pelos motivos e
fundamentos constantes nos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datados de 22 e 23 de outubro 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 R432/14)-

4) Construção de empreendimento turístico, destinado a parque de campismo rural, no sítio
do Ninho do Corvo, em Ferrel – ITL - Investimentos Turísticos, L.da:-------------------------------
Deliberação n.º 1073/2014: Considerando as propostas do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 17 de outubro 2014, deliberado, no uso das competências
estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º e 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 ITL – Investimentos Turísticos, L.da, em 26 de junho de
2014, para Construção de empreendimento turístico, destinado a parque de campismo rural, no
sítio do Ninho do Corvo, em Ferrel, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datados de 3 e 16 de outubro de 2014. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.3 DPGU 49/14) -------------------------------------------------------------------------------------------

5) Construção de um edifício destinado a apoio de um espaço de venda de automóveis e muros
de vedação, na Estrada Nacional n.º 247, em Alto Veríssimo – Marco Fernando Santos Pedro:
Deliberação n.º 1074/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 14 de outubro de 2014, deliberado, no uso das competências
estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º e 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 Marco Fernando Santos Pedro, em 10 de setembro de
2014, para construção de um edifício destinado a apoio de um espaço de venda de automóveis e
muros de vedação, na Estrada Nacional n.º 247, em Alto Veríssimo, nas condições dos pareceres
técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 22 de setembro e 22 e 23
de outubro de 2014, exceto quanto ao revestimento, e nas condições constantes no parecer da
empresa Estradas de Portugal, S.A., datado de 22 de outubro de 2014. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.4 DPGU 85/14) -------------------------------------------------------------------------------------------

6) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Dr. Ernesto Moreira, em
Peniche – Yang Bao Fang: -----------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1075/2014: Atendendo ao solicitado por Yang Bao Fang, em 12 de dezembro
de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 20 de outubro de 2014,
e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 26 de setembro de 2014, que
aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas,
deliberado autorizar a unificação das frações I, J, L, M e N de um edifício, sito na Rua Dr.
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Ernesto Moreira, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º
733, da freguesia de Peniche (Ajuda), passando a fração unificada a designar-se por fração I,
mantendo-se, em todo o resto, o anteriormente certificado. (Doc.5 NIPG 14898/14) ----------------

7) Divisão de um edifício, sito na Rua do Vale do Medo, em Casal do Alto Foz, em
propriedade horizontal – Luís Miguel Marques dos Reis: ----------------------------------------------
Deliberação n.º 1076/2014: Atendendo ao solicitado por Luís Miguel Marques dos Reis, em 17
de outubro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 24 de
outubro de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma certidão para divisão do prédio urbano
sito na Rua do Vale do Medo, em Casal do Alto Foz, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche sob o n.º 4930, da freguesia de Atouguia da Baleia, em propriedade
horizontal, nos termos do auto de vistoria, datado de 21 de outubro de 2014, que aqui se dá por
reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6 NIPG 14899/14)--

TRÂNSITO:

8) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Norte, na localidade de Consolação –
Condopeniche - Administração de Condomínios, L.da: ---------------------------------------------------
Deliberação n.º 1077/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Condopeniche -
Administração de Condomínios, L.da, em 14 de junho de 2014, e considerando a proposta do
senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 20 de outubro de 2014, e a informação do
Departamento de Obras Municipais, datada de 29 de setembro de 2014, documentos que aqui se
dão por reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no
uso da competência estabelecida nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de
fevereiro, autorizar a aplicação de uma linha ziguezague (M14), de acordo com o n.º 1 do artigo
62.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, na Rua do Norte, em Consolação, conforme a
planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais. (Doc.7 NIPG 14900/14)--------------

OBRAS MUNICIPAIS:

9) Marcação de linha em ziguezague, na Rua do Norte, na localidade de Consolação, por
administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------
Deliberação n.º 1078/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 de outubro de 2014, deliberado, 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, e observando o n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a
realizarem por administração direta as obras necessárias para a marcação de uma linha
ziguezague (M14), na Rua do Norte, em Consolação, para execução da deliberação n.º
1077/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 14900/14)-----------------------------------------------

10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada de
“Beneficiação de Arruamentos na Cidade de Peniche” – Construções Pragosa, S.A.:------------
Deliberação n.º 1079/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Construções Pragosa, S.A.,
por carta, recebida em 10 de outubro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente da Câmara, datada de 21 de outubro de 2014, e a informação do Departamento de
Obras Municipais, datada de 20 de outubro de 2014, que aqui se dão por reproduzidas e de que
se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores Jorge Alberto
Bombas Amador, engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva e engenheira Tânia
Marisa da Costa Silva para constituírem a comissão de vistoria para efeitos de liberação parcial
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da caução prestada para a empreita de “Beneficiação de Arruamentos na Cidade de Peniche”.
(Doc.8 NIPG 14052/14)----------------------------------------------------------------------------------------

11) Liberação parcial da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do Cemitério
Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.: -------------------
Deliberação n.º 1080/2014: Na sequência do solicitado pela empresa Henrique Querido -
Sociedade de Construções, S.A., por carta, recebida em 9 de setembro de 2014, e considerando a
proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 24 de outubro de 2014, deliberado não
autorizar a liberação da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do Cemitério
Municipal de Peniche”, nos termos do auto de vistoria, datado de 15 de outubro de 2014. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.9 NIPG 12495/14) -----------------------------------------------------------------------

12) Receção definitiva e liberação da caução prestada para a empreitada de “Beneficiação da
Estrada Municipal entre Peniche e Baleal” – Construções Pragosa, S.A.:--------------------------
Deliberação n.º 1081/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de outubro de 2014, e o auto de vistoria, datado de 17 de outubro de 2014,
documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro
de atas, deliberado receber definitivamente a empreitada de “Beneficiação da Estrada Municipal
entre Peniche e Baleal”, de que é adjudicatária a empresa Construções Pragosa, S.A., e liberar as
cauções existentes para garantia da boa execução da empreitada, nos termos do n.º 3 do artigo
227.º e n.º 1 do artigo 219.º do Regime Jurídico das Empreitadas e Obras Públicas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março. (Doc.10 NIPG 13039/14)----------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

13) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha
da Berlenga:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1082/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de Regulamento de
Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga,
nomeadamente a informação da Chefe da Divisão Administrativa, datada de 16 de outubro de
2014, em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 13781/14) ----------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

14) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014:-------------------------------
Deliberação n.º 1083/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido em 24 de outubro 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 aprovou uma alteração aos documentos previsionais para o ano
2014 (modificação n.º 16), conforme consta dos documentos que foram apresentados, que aqui
se dão por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas, nos termos do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG 14902/14)----------------------------------

15) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2015:---------------------
Deliberação n.º 1084/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta das Grandes Opções do
Plano do Município de Peniche, para o ano de 2015, na reunião extraordinária da Câmara
Municipal marcada para o dia 29 de outubro de 2014. ----------------------------------------------------
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16) Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2015: ---------------------------------------
Deliberação n.º 1085/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de Orçamento do Município
de Peniche, para o ano de 2015, na reunião extraordinária da Câmara Municipal marcada para o
dia 29 de outubro de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------

17) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2015:----------------------------------
Deliberação n.º 1086/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de Mapa de Pessoal do
Município de Peniche, para o ano de 2015, na reunião extraordinária da Câmara Municipal
marcada para o dia 29 de outubro de 2014. -----------------------------------------------------------------

18) Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o
ano de 2015: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1087/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta das Grandes Opções do
Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015, na reunião
extraordinária da Câmara Municipal marcada para o dia 29 de outubro de 2014. (NIPG
14056/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

19) Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015: ----
Deliberação n.º 1088/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de Orçamento dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015, na reunião extraordinária da
Câmara Municipal marcada para o dia 29 de outubro de 2014. (NIPG 14056/14) --------------------

20) Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de
2015: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1089/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de Mapa de Pessoal dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015, na reunião extraordinária
da Câmara Municipal marcada para o dia 29 de outubro de 2014. (NIPG 14056/14) ----------------

CUMPRIMENTO DO PRECEITUADO NA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO:

21) Autorização prévia ao Município de Peniche para a assunção de compromissos
plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de
outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99
759,58 euros em cada ano: -----------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1090/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de autorização prévia ao
Município de Peniche para a assunção de compromissos plurianuais identificados em orçamento
e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos plurianuais em que os
encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano, na reunião
extraordinária da Câmara Municipal marcada para o dia 29 de outubro de 2014. (NIPG
14903/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

22) Autorização prévia aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para a assunção
de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica para
assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o
limite de 99 759,58 euros em cada ano: --------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1091/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica
para assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam
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o limite de 99 759,58 euros em cada ano, apresentado pelos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento, na reunião extraordinária da Câmara Municipal marcada para o dia 29 de outubro
de 2014. (NIPG 14057/14)-------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLOS:

23) Protocolo no âmbito Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares
a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde e
Associação Juvenil de Peniche:------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1092/2014: Atendendo à competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado aprovar o texto do
protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde
e a Associação Juvenil de Peniche, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em
pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto assegurar o Programa de Generalização do
Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. (Doc.11 NIPG
14904/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:

24) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos comerciais de
restauração e/ou bebidas nas madrugadas de 18 e 19 de outubro de 2014: -------------------------
Deliberação n.º 1093/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido em 16 de outubro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2014, de 18 de setembro, que autorizou que os estabelecimentos comerciais de restauração
e/ou bebidas do concelho de Peniche, nas madrugadas de 18 e 19 de outubro de 2014, pudessem
encerrar até duas horas após o horário estabelecido para cada estabelecimento, conforme previsto
no n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de
Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche.-------------------------------

25) Fixação de período de funcionamento específico do estabelecimento comercial Aloha
Caffe, sito na Rua das Escolas, em Ferrel, na madrugada de 1 de novembro de 2014 – Rui
Manuel Conceição Antunes: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1094/2014: Na sequência de um requerimento apresentado por Rui Manuel
Conceição Antunes, em 14 de outubro de 2014, solicitando a fixação de período de
funcionamento específico do estabelecimento comercial Aloha Caffe, sito na Rua das Escolas,
em Ferrel, na madrugada de 1 de novembro de 2014, deliberado autorizar que todos os
estabelecimentos comerciais de restauração e/ou bebidas sitos no concelho de Peniche, na
madrugada do dia 1 de novembro de 2014, possam encerrar até duas horas após o horário
estabelecido para cada estabelecimento, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento
do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços do Município de Peniche. (NIPG 14107/14)-----------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

26) Subsídio para pagamento dos encargos com os serviços prestados por tarefeiras,
relativamente às tarefas que originam o prolongamento do tempo passado pelos alunos nos
estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo do ensino básico, no ano letivo 2014/2015:--------
Deliberação n.º 1095/2014: Deliberado conceder um subsídio mensal, para o ano letivo
2014/2015, aos agrupamentos de escolas onde se verifique a necessidade de tarefeiras, para
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pagamento dos encargos com os serviços prestados pelas tarefeiras, relativamente às tarefas que
originam o prolongamento do tempo passado pelos alunos nos estabelecimentos de ensino,
devendo aqueles apresentar, mensalmente, um mapa dirigido ao Pelouro da Educação, onde
conste a relação do número de horas e valores a pagar, sendo o preço de 2,80 euros/hora, valor
que poderá ser atualizado por portaria do Ministério da Educação. (NIPG 14089/14) ---------------

27) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de competição –
Clube Naval de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1096/2014: Atendendo ao solicitado pelo Clube Naval de Peniche, por carta,
recebida em 31 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, conceder à referida
entidade um subsídio, no valor de 892,15 euros, para pagamento de despesas efetuadas com a
secção de natação/competição, relativas ao primeiro semestre de 2014. (NIPG 10883/14) ---------

28) Subsídio pela utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a Óbidos –
Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: -------
Deliberação n.º 1097/2014: Atendendo ao solicitado pela Cercipeniche - Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, em 11 de setembro 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 37,01
euros, montante correspondente à totalidade do encargo a satisfazer pela utilização de um
autocarro municipal, para uma deslocação a Óbidos, no dia 24 de junho de 2014, conforme
previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento de Utilização dos Autocarros Municipais. (NIPG
12995/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

29) Subsídio pela utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a Lisboa –
Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: -------
Deliberação n.º 1098/2014: Atendendo ao solicitado pela Cercipeniche - Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, em 11 de setembro 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 142,81
euros, montante correspondente à totalidade do encargo a satisfazer pela utilização de um
autocarro municipal, para uma deslocação a Lisboa, no dia 27 de junho de 2014, conforme
previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento de Utilização dos Autocarros Municipais. (NIPG
12995/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30) Apoio para a consolidação das fundações de um edifício – Associação Desportiva e
Recreativa de Casal Moinho:---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1099/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação Desportiva e Recreativa
de Casal Moinho, em 5 de setembro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente, datada de 24 de outubro 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, doar à referida
entidade o material discriminado na informação do Departamento de Obras Municipais, datada
de 22 de outubro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta
anexa ao livro de atas, no valor estimado de 585,60 euros, para consolidação das fundações de
um edifício que serve de arrecadação. (Doc.12 NIPG 12385/14)----------------------------------------

31) Apoio às cerimónias de homenagem aos ex-combatentes – Núcleo de Peniche da Liga dos
Combatentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 1100/2014: Atendendo ao solicitado pelo Núcleo de Peniche da Liga dos
Combatentes, em 23 de outubro 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, suportar os
encargos com a aquisição de uma coroa de flores, destinada à cerimónia de homenagem aos ex-
combatentes, que se realiza no dia 2 de novembro de 2014, no Cemitério Municipal. (NIPG
14785/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

32) Apoio para a impressão de publicação anual – Associação de Acólitos do Movimento
Litúrgico de Jovens de Peniche: -----------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1101/2014: Deliberado, por maioria, com quatro abstenções, dos senhores
Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e três votos a favor, dos
membros da Câmara Municipal, eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a proposta
apresentada, verbalmente, pelo senhor Presidente da Câmara para indeferimento do pedido de
apoio financeiro apresentado pela Associação de Acólitos do Movimento Litúrgico de Jovens de
Peniche, em 24 de setembro de 2014, para comparticipação nas despesas de impressão de
publicação anual, com o fundamento de que se trata de uma publicação de caráter religioso. ------
A senhora Vereadora Cristina Leitão, em nome dos Vereadores do Partido Social Democrata,
entregou a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------
«Declaração de Voto
Apoio para impressão de publicação anual
Associação de Acólitos do Movimento Litúrgico de Jovens de Peniche
Os Vereadores eleitos pelo PSD repudiam o argumento utilizado pelo Presidente da Câmara,
António José Correia, que levou à decisão de não atribuição de subsídio à Associação Acólitos
do Movimento Litúrgico de Jovens de Peniche:
• O Presidente da Câmara considerou que a publicação anual em causa previa a divulgação de
uma mensagem religiosa e que a Câmara não poderia apoiar por esse motivo, contrariando a
proposta dos serviços e da Vereadora do pelouro desta Câmara Municipal que apontava no
sentido da atribuição do subsídio no valor solicitado.
• Segundo a carta dirigida ao Presidente da Câmara com o pedido de apoio financeiro, esta
Associação pretende com a publicação anual divulgar um leque de atividades como encontros
de reflexão, peregrinações, momentos de lazer ou voluntariado na comunidade, tendo como
objetivo o desenvolvimento da personalidade humana fomentado pelo respeito cabal pelos
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.
• O entendimento de que a Câmara Municipal não poderia apoiar a publicação por estar
prevista a divulgação de mensagem religiosa surgiu apenas para este caso e pela mão do
Presidente da Câmara, uma vez que não há qualquer definição de critérios relativamente à
concessão de apoios.
• Aliás, a existir tal critério, será duvidoso que a Câmara Municipal possa apoiar (seja sob
forma de apoio financeiro direto ou de não cobrança de taxas) instituições políticas, religiosas
ou sociais, ou eventos que pretendam exaltar personalidades representativas de mensagens
políticas, religiosas, culturais ou outras: qualquer destas implicará uma disponibilidade para
divulgar uma opção ideológica que a Câmara Municipal parece defender ao estar indisponível
para assumir relativamente à Associação de Acólitos.
Cristina Leitão
Luís Ganhão» (NIPG 13292/14)------------------------------------------------------------------------------

33) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e Intervenção Social: -----
Deliberação n.º 1102/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 23 de outubro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
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alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar os
serviços municipais a efetuarem a limpeza de uma habitação, sita no Pinhal da Carqueja. (NIPG
14906/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 1103/2014: Para efeitos de execução imediata, a Câmara Municipal 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, o senhor Presidente da Câmara Municipal 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.---------------------------------------------------


