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ATA N.º 47/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Cristina Maria Luís Leitão, Vereadores, 

reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Legalização de alterações efetuadas numa moradia, sita na Rua da Liberdade, 

nos Casais Brancos – Edgar Filipe Dias Santos; -----------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Construção de um armazém para alfaias agrícolas, em Cabanas, no Lugar da 

Estrada – Ana Margarida da Silva Correia; -----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche; ----------------------  

 ----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o 

Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao 

Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr. Francisco 

Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro situado entre a 

antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade de Peniche; --------  

 ------------------- 5) Alteração de sentidos de trânsito nas ruas Padre Faria Lopes, da Carreira e Dr. 

Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia – Freguesia de Atouguia da Baleia; -------------------------  

 ----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Colocação de sinalização rodoviária, nas ruas Padre Faria Lopes, da Carreira 

e Dr. Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia, por administração direta – Departamento de 

Obras Municipais;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Intervenção precoce no concelho de Peniche – Setor de Planeamento e 

Intervenção Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Definição da data do Corta-Mato Escolar Concelhio; ------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores 

Sitas na Ilha da Berlenga; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Parecer prévio vinculativo para a contratação de um trabalhador para a área 

da docência, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular; --------------------------------  

 ----------------- Contratação de empréstimos: ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Informação trimestral sobre a execução do Programa Apoio a Economia 

Local (PAEL);------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 
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ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2014; ------------------  

 ------------------- 13) Ajustamento ao Plano de Ajustamento Financeiro; -------------------------------  

 ----------------- Publicidade: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Colocação de três mastros de bandeira, no passeio da Avenida Monsenhor 

Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche – Artur Jorge Vidinha Mendes;- -------------------  

 ------------------- 15) Colocação de uma pala publicitária, num edifício sito na Avenida do Mar, 

em Peniche – José Manuel Pales Viralhadas; ---------------------------------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Apoio para a realização do Corta-Mato Escolar Concelhio; ---------------------  

 ------------------- 17) Subsídio pela utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a 

Lisboa – Associação Juvenil de Peniche; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de diversas licenças – 

Despomar, L.da;------ --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Comparticipação para transporte escolar – Bianca Alves Jesus; ----------------  

 ------------------- 20) Comparticipação para transporte escolar – Rafael Martins Honorato; ---------  

 ----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Folheto informativo sobre a praga denominada Escaravelho-das-Palmeiras.- 

 ------------- 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. ---------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 44/2014, da reunião camarária realizada no passado 

dia 27 de outubro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

*Processos de contraordenação instaurados a António Manuel da Cunha Cardoso, por construção 

de um muro confinante com a via pública sem licenciamento municipal, no Bairro dos Violas, 

em Peniche, na sequência da solicitação efetuada pelo senhor Vereador Ângelo Marques, na 

reunião de 3 de novembro de 2014. Deliberado que os processos voltem a estar presentes na 

próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU F73/11 NIPG 13010/14) -----------------------------  

 

*Informação, datada de 7 de novembro de 2014, da Divisão Administrativa, relativa à vedação 

de propriedades, sitas em Água Doce, Baleal. (NIPG 15202/14) ----------------------------------------  

 

*Informação, datada de 7 de outubro de 2014, do Setor de Planeamento e Intervenção Social, 

referente ao alojamento no Bairro de Santa Maria, em Peniche, de uma família residente no 

concelho de Leiria. (NIPG 11937/14) ------------------------------------------------------------------------  

 

*Carta, datada de 7 de novembro de 2014, da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 

1902 de Atouguia da Baleia, agradecendo a colaboração prestada pelo Município durante o 

mandato dos seus órgãos sociais que agora termina. (NIPG 15707/14) --------------------------------  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.11.2014 * Livro 105 * Fl.587 

*Informação n.º 77/2014, do Setor de Cultura, relativa ao prolongamento da sexta temporada da 

Rota das Igrejas do Concelho de Peniche. (NIPG 15337/14) ---------------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Deu conhecimento do falecimento da senhora D. Maria Luísa de Brito Henriques Pinheiro Blot, 

arqueóloga, que foi colaboradora do Município de Peniche, nomeadamente no Museu Municipal 

e no trabalho arqueológico relativo ao naufrágio do navio de guerra espanhol San Pedro de 

Alcantara, e apresentou um voto de pesar pelo infausto acontecimento. -------------------------------  

Disse que o Centro de Saúde de Peniche se encontra numa situação de funcionamento delicada e 

sugeriu que a Câmara Municipal manifeste à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo a necessidade de serem preenchidas as vagas de médicos de família. ------------------------  

Deixou uma palavra de pesar pelo falecimento do pai do Diretor Delegado dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento. -------------------------------------------------------------------  

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de novembro, participou numa reunião com a administração da empresa Ramirez, 

sobre a desativação da unidade industrial de Peniche, onde lamentou a decisão da empresa e 

solicitou que que tudo seja efetuado de forma a minimizar o impacto social que a situação possa 

apresentar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de novembro, reuniu-se com o comandante José Mesquita, da Associação David 

Melgueiro, para preparar da receção ao veleiro oceanográfico francês Tara, que aportará em 

Peniche, no período compreendido entre os dias 14 e 16 de novembro, após a realização de uma 

expedição pelo Mediterrâneo. ---------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de novembro, deslocou-se às instalações da empresa Plastimar, para se reunir com os 

proprietários e a administração da empresa, para discutir o assunto da ligação da sua unidade 

industrial à rede de distribuição de gás natural. ------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de novembro, esteve presente nas comemorações do quarto aniversário do Núcleo de 

Peniche da Liga dos Combatentes. Felicitou a referida entidade pela passagem de mais um 

aniversário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de novembro, participou numa reunião, em Serra d'El-Rei, com representantes da 

família Timóteo, para análise de um problema com o escoamento de águas pluviais. ---------------   

- No dia 9 de novembro, e a convite do senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres 

Vedras, esteve presente no Festival das Vindimas de Torres Vedras. -----------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 3 a 10 de novembro 

corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ 

reuniões: 

-Na reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel (Presidente e Secretário) a propósito da atual 

utilização de um dos edifícios das Escolas de Ferrel, para o funcionamento de ATL e Biblioteca. 

Vai ser elaborado um Protocolo que estabeleça os objetivos e as condições de utilização deste 

equipamento (edifícios antigos). 

- No acompanhamento às diversas obras municipais.  

- Na reunião de preparação da iniciativa “As Rendas de Bilros vão à Escola”. Esta iniciativa 
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decorrerá durante o mês de março e contará com o envolvimento dos Agrupamentos de Escolas 

do Concelho. 

- Na reunião com a direção da Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho sobre 

aspetos de funcionamento do Jardim de Infância na referida Associação.  

- Na Feira Anual de São Leonardo em Atouguia da Baleia. Um evento de grande tradição no 

nosso concelho.  

- Na iniciativa integrada no Ciclo de Conferências sobre a Renda de Bilros de Peniche, que teve 

lugar na Covilhã, juntos dos formandos do MODATEX – delegação da Covilhã, no passado dia 

7 de novembro. 

Manifestou a sua preocupação pela não substituição, até ao momento, da médica de família na 

Extensão do Centro de Saúde de Serra D’El Rei. 

Rede Viária: 

- Dar conta da conclusão da intervenção na Rua da Fonte da Nora, em Peniche.  

Terrenos: 

- Já estão dadas respostas positivas aos proprietários dos 7 terrenos necessários para a 

instalação do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. (Falta a família da D. Alípia, através da 

sua filha Ana Jorge). 

Informou que já tem uma proposta de instalação de um módulo sanitário no Mercado 

Abastecedor.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Relativamente ao funcionamento do Centro de Saúde de Peniche, disse que: -------------------------  

- Lamenta que o Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte não tenha dado 

conhecimento da situação mais cedo; ------------------------------------------------------------------------  

- Para além da questão da insuficiência de médicos de família, surgiram também problemas 

relacionados com as consultas de saúde infantil, saúde materna, planeamento familiar e diabetes 

por, neste momento, o Centro de Saúde não conseguir dar resposta às necessidades; ----------------  

- Quando existe limitação de recurso, é sempre dada prioridade às situações relacionadas com a 

saúde infantil e materna, seguida do planeamento familiar e, por último, a diabetes; ----------------  

- Está insatisfeita pelo facto dos serviços do ACES Oeste Norte não terem dado conhecimento da 

situação e não terem solicitado a colaboração ao Município. --------------------------------------------  

Deu conhecimento da iniciativa da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, que 

decorrerá entre os dias 21 e 28 de novembro, relacionada com a prevenção do VIH, e disse que: -  

- Estará disponível, em todo o concelho, uma unidade móvel para informação à população e 

realização de testes de diagnóstico do VIH;-----------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de dezembro, tal como em anos anteriores, irá realizar-se uma marcha de luta contra o 

VIH; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Acompanha tem vindo a realizar um trabalho, reconhecido pelo ACES Oeste Norte, 

relativamente às questões do VIH, com responsabilidades de coordenação em relação a esta 

temática no próprio ACES Oeste Norte; ---------------------------------------------------------------------  

- Sendo o concelho de Peniche um dos concelhos em que o número de casos conhecidos de 

pessoas portadoras do VIH é bastante significativo, é necessário que exista prevenção, através da 

permanência da equipa Cidade Aberta, que é uma equipa que possui um conhecimento e uma 

experiência bastante vasta, relativamente à prevenção do VIH, sendo que o seu período de 

vigência termina em fevereiro de 2015. ---------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Perguntou se o Município de Peniche ou a Docapesca têm efetuado a monitorização da 

qualidade da água do fosso da muralha de Peniche, para se obter uma informação mais 
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atualizada e detalhada sobre o assunto, nomeadamente quais as fontes poluidoras, uma vez que 

tem visualizado fotografias que dão conta da falta de qualidade que a água apresenta. O senhor 

Presidente da Câmara disse que, na maioria das vezes, a poluição se deve a uma 

irresponsabilidade social, por parte das empresas, e informou que são feitas intervenções, de 

forma sistemática, sempre que se justifica ou surge uma situação anómala, no sentido de se 

recolherem amostras e proceder à limpeza, em articulação com a Docapesca. Disse, ainda, que 

irá solicitar aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento que façam a identificação dos 

locais onde há descarga de águas pluviais e que seja analisado o que estas contêm, para se tentar 

encontrar as fontes poluidoras. --------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou quais os custos que o Município terá de suportar com o abate e tratamento de 

palmeiras; quem está a fazer os abates e os tratamentos preventivos; e quando é que os serviços 

do Município identificaram a praga. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu 

conhecimento de uma reunião realizada hoje com o Ministério da Agricultura e de que foi 

preparada uma informação sobre o assunto. Informou que o valor estimado para resolução do 

problema é de 9 900,00 euros, acrescidos do IVA, no caso de ser um trabalho efetuado pelo 

Município. No caso de uma intervenção extrema para abate e tratamento, pode chegar ao valor 

de 50 000,00 euros anuais. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, em 2015, o valor da receita do IMI não irá ser o previsto, uma vez que as freguesias, 

nesse ano, já irão receber um por cento dessa receita. -----------------------------------------------------   

- Associou-se aos votos de pesar anteriormente apresentados. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se aos votos de pesar e à tomada de posição relativa ao Centro de Saúde de Peniche. -  

- Solicitou que, dentro das normas, se dê celeridade ao processo referente a uma reclamação 

apresentada pelo senhor Carlos Cecílio. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que mande preparar uma informação 

sobre o processo, para ser presente a uma próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------  

- Disse que vê com agrado a apresentação de uma proposta para colocação de sanitários no 

Mercado Abastecedor de Peniche, uma solicitação feita pelo Partido Socialista. O senhor Vice-

Presidente, Jorge Amador, informou que iria remeter a proposta para ser incluída na ordem do 

dia da próxima reunião de Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------  

- Disse que existe iluminação excessiva no caminho que liga Atouguia da Baleia, junto à Casa 

do Castelo, e a Torre Vedra, a norte da localidade de Coimbrã, onde não existe qualquer casa de 

habitação, e, por outro lado, falta de iluminação em outros locais, nomeadamente na Rua da 

Barragem, em Atouguia da Baleia, sobretudo imediatamente a poente da barragem de São 

Domingos. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que está acordado com as 

juntas de freguesia e a EDP serem as freguesias a fazerem a monitorização das anomalias, não 

obstante o Município intervir quando deteta anomalias. Disse que iria verificar as situações 

referidas pelo senhor Vereador. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-

Presidente que dê indicação ao Departamento de Energia e Ambiente para que seja solicitado à 

EDP uma informação sobre os pedidos de reposição de iluminação pública e o seguimento que 

foi dado a esses pedidos, nomeadamente a origem do pedido e a execução da reposição, com o 

objetivo de se saber onde é que existem as falhas. ---------------------------------------------------------  

- Recomendou que se juntem esforços para que se encontre uma solução para o problema que 

existe com a colocação de diversos tipos de resíduos no local onde estiveram instalados os 

estaleiros de construção da barragem de São Domingos, na localidade de Coimbrã. O senhor 

Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que, normalmente, aquele espaço é utilizado pela Junta 

de Freguesia de Atouguia da Baleia, para colocação de materiais inertes destinados à 

conservação de caminhos, e que irá ver com o senhor Presidente da Junta de Freguesia qual a 
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melhor solução para o problema que entretanto surgiu com a deposição de entulhos, por 

particulares, naquele espaço. ----------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Leu o texto que a seguir se reproduz: ----------------------------------------------------------------------  

«Estudo divulgado pelo semanário Expresso, a 9 de novembro de 2014, sobre o Índice de 

Transparência Municipal: 

1. Desenvolvimento de um índice que permita, ao cidadão e ao decisor, aferir o grau de 

transparência do seu município, pela informação existente no site. 

2. É medido através de uma análise do volume e tipo de informação sobre a estrutura, 

funcionamento e gestão municipais e, em particular, sobre a sua atuação em áreas de elevado 

risco de corrupção, como são a contratação pública e o urbanismo. 

3. Pode vir a ser repetido no tempo para que se possa monitorizar o progresso dos municípios 

neste domínio, servindo como uma referência e um estímulo para que possam desenvolver boas 

práticas na prestação de informação aos cidadãos. 

4. O tema da transparência encontra-se amplamente estudado pela literatura académica-

científica internacional, tendo sido demonstrada a enorme importância que reveste no domínio 

da qualidade da democracia. 

5. O estudo foi encomendado por uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que 

visa denunciar e combater a corrupção, promovendo os valores da transparência, integridade e 

responsabilidade na opinião pública, nos cidadãos e nas instituições e empresas públicas e 

privadas. 

6. Estuda-se sete dimensões: 

Informação sobre a Organização, Composição Social e Funcionamento do Município;  

Planos e Planeamento; 

Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Regulamentos; 

Relação com a Sociedade; 

Contratação Pública; 

Transparência Económico-Financeira; 

Transparência na área do Urbanismo. 

7. O estudo pretende apenas aferir o grau de acesso à informação, e não o de determinar se essa 

informação é rigorosa e de qualidade. 

8. Foi dada oportunidade de contraditório, porque foram enviadas as matrizes com a recolha de 

dados para os Municípios para revisões e comentários à recolha efetuada.  

9. O município de Peniche não consta dos que responderam.  

10. Óbidos e Lourinhã responderam. 

11. Não estamos entre os 10 melhores nem entre os 10 piores. 

12. O melhor é Figueira da Foz. 

13. Quando analisamos o mapa de distribuição vemos que temos pior prestação dos municípios 

vizinhos, falo de Óbidos, Lourinhã, Bombarral, ou Caldas da Rainha. 

Estes estão nas categorias de Aceitável e Bom. A nossa é insuficiente. 

Lourinhã 49 

Caldas da rainha 115 

Bombarral 159 

Óbidos 171 

Peniche 207 

14. Prestações por parâmetro: 

Piores 

Informação sobre a organização, composição social e funcionamento do Município Planos e 
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Planeamento Contratação Pública, que é 0% Transparência na área do Urbanismo (PSD já 

falou disto na Assembleia Municipal) 

Melhores 

Relação com a sociedade 

Informação económico-financeira 

15. Conclusões do estudo: 

Pode existir alguma dinâmica de vizinhança na lógica de investimento dos municípios neste tipo 

de outlet de informação, potenciada pela existência de estratégias de modernização da gestão 

autárquica e de desenvolvimento integrado ao nível das Comunidades Intermunicipais. 

Perante esta conclusão consideramos que o município de Peniche não aproveitou as 

oportunidade, afinal os restantes municípios que dizem parte da nossa comunidade 

Intermunicipal apresentam resultados de aceitável e bom.  

A longevidade no exercício de funções eleitas leva a vários vícios de poder, um dos quais a 

desvalorização da prestação de informação aos cidadãos. 

Quanto maior o número de mandatos consecutivos, menor a transparência municipal. Cada 

mandato adicional faz cair o nível de transparência, em média, quase um ponto. 

16. Proposta: 

1. Que os serviços peguem no estudo e vejam de que modo se pode facilitar o acesso de 

informação no futuro site do município. (Aliás, site que tenho vindo a reclamar desde o início do 

mandato porque a própria estrutura do site não favorece o acesso à informação.) 

Trazer à câmara uma proposta de informação a disponibilizar para que possamos aqui decidir 

"o que vai para o ar". 

2. Aproveitando esta dica da transparência no site do município devíamos, junto dos serviços, 

dar uma nota que o acesso à informação é um direito de todos os cidadãos.  

É importante lembrar os funcionários deste município que vedar informação hoje já não é 

possível. Embora ainda vá acontecendo.  

Estou a lembrar-me de um caso particular, que eu enquanto munícipe foi-me vedado o acesso à 

informação, na altura por ordens do senhor Presidente, e nesse sentido tive à época a 

oportunidade de lhe escrever uma carta.  

Portanto, quanto a isto dizer que este mito do segredo na administração pública tem de ser 

debatido nos serviços para que também os funcionários estejam protegidos no desempenho das 

suas funções. 

3. Dar prioridade à resposta dos assuntos pendentes colocados pelos vereadores, em especial, 

ao longo deste primeiro ano de mandato. Esta ação será útil em duas vertentes. Primeiro dá 

resposta às questões colocadas e depois pode ser informação a considerar para divulgação no 

website, nomeadamente os relatórios de ação do município em algumas matérias.» ----------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar uma informação sobre a atuação do 

Município no processo, para analisar os aspetos que podem ser melhorados. Referiu que, no que 

diz respeito à relação com a sociedade na informação prestada, o Município vai um pouco além 

do que é expectável. Sublinhou que, em circunstância alguma, haverá uma atitude de não partilha 

de informação apenas por não se querer dar essa informação, não havendo indicação, em 

qualquer serviço, no sentido de não partilhar a informação que seja suscetível de partilha. 

Manifestou a intenção de, em colaboração com a Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro e com o senhor Jorge Abrantes, Chefe do Gabinete da Presidência, verificar o 

conteúdo do estudo efetuado, para que seja disponibilizada mais informação. A senhora 

Vereadora Cristina Leitão esclareceu que se referiu ao facto de ser opção do Município querer, 

ou não, disponibilizar a informação não obrigatória e que era a isso que o estudo se referia, 

manifestando o interesse por uma boa classificação no próximo ano. O senhor Presidente da 

Câmara concordou que o objetivo é partilhar o mais possível e que os níveis de partilha serão 
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objeto de avaliação. Esclareceu que nunca impediu qualquer serviço de prestar qualquer 

informação que, do ponto de vista legal, fosse devida. O senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, disse que o facto de se trabalhar com diversos autarcas e de diferentes partidos, em 

momentos diferentes, introduz fatores inovadores, nomeadamente na partilha de informação, 

sendo isso notório no Município de Peniche. Referiu ainda que, passando a transparência por 

processos que são imperativos da lei e obrigatórios na prática de funcionamento democrático do 

poder local, existe sempre a possibilidade de melhorar e de chegar mais longe. Disse que 

considera que o caminho a seguir é o da informação, utilizando todos os meios disponíveis que 

atualmente existem. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Cristina Leitão lembrou as seguintes questões ou solicitações que 

apresentou ao senhor Presidente da Câmara e de que ainda não obteve resposta: ---------------------  

 Informação sobre quantas casas já foram recuperadas pelo Município no Bairro Senhor do 

Calvário, em Peniche; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Questão sobre o licenciamento da atividade exercida no estabelecimento comercial atualmente 

denominado Sete Mares, anteriormente Calypso, sito na Rua Raul Brandão, na ilha do Baleal; ---  

 Ponto de situação de implementação de sinalização de trânsito na Rua de Malaca, em Peniche; -  

 Ponto de situação do processo de reabilitação do talude, sito na Rua António da Conceição 

Bento, em Peniche; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Custos relacionados com os planos de ordenamento, pedido já antes efetuado pelo senhor 

vereador Luís Ganhão; -----------------------------------------------------------------------------------------   

 Ponto de situação das ações de sensibilização, relativamente a resíduos sólidos urbanos e à 

revisão do Plano Diretor Municipal; -------------------------------------------------------------------------  

 Arranjo de um espaço que foi entregue ao Município para a construção de um equipamento, 

localizado numa urbanização sita em Atouguia da Baleia, junto à EB 2.3; ----------------------------  

 Fornecimento de dados sobre os consumos de gasóleo efetuados pelas juntas de freguesia; ------  

 Informação relativa à tipologia, quantidade e destinatários das pulseiras atribuídas ao 

Município no âmbito da etapa de Portugal do campeonato do mundo de surf. ------------------------  

- Disse que existe a necessidade do Município identificar a publicidade e ocupação do espaço 

público existente no concelho e verificar o que se encontra legal para que a Câmara Municipal 

possa decidir o que fazer relativamente aos que se encontram em situação irregular. ----------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se aos votos de pesar manifestados pelo senhor Presidente da Câmara. ------------------  

- Relativamente ao funcionamento do Centro de Saúde de Peniche, disse que está totalmente de 

acordo que se reivindique os médicos necessários ao acompanhamento dos munícipes. Defendeu 

que a Câmara Municipal deve incentivar e colaborar na construção de um acesso acessível ao 

edifício do Centro de Saúde. O senhor Presidente da Câmara disse que a construção do acesso 

ao edifício é responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal já 

manifestado a sua disponibilidade para colaborar, fornecendo a mão-de-obra, e manifestou a sua 

insatisfação por a obra não ser executada, porque quem fica prejudicado são os utentes do Centro 

de Saúde. A senhora Vereadora Clara Abrantes relembrou que, no mandato anterior, o 

Executivo responsabilizou-se por fornecer a mão-de-obra e que o fornecimento dos materiais 

seria da responsabilidade do ACES Oeste Norte. O senhor Presidente da Câmara disse que 

gostaria que, no final do próximo ano, o problema da acessibilidade ao edifício estivesse 

resolvido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mencionou, uma vez mais, a necessidade de se encontrar uma solução para o gradeamento 

existente junto à rotunda de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Peniche, que se encontrava 

incompleta e sugeriu a sua reparação. O senhor Presidente da Câmara disse que os danos na 

vedação são provocados por acidentes de viaturas e a reparação demora algum tempo por 
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envolver seguradoras. Referiu que se deve refletir se fará sentido manter ou retirar a vedação, 

ponderando as questões de segurança para peões e automobilistas. O senhor Vice-Presidente, 

Jorge Amador, disse que, por razões de segurança e de estética, a vedação deve permanecer, 

recolocando-se o que foi danificado e verificando-se com as empresas seguradoras se já foi 

efetuado o pagamento, para que se execute a obra. --------------------------------------------------------   

- Manifestou a sua insatisfação pela qualidade da água no fosso da muralha de Peniche, onde é 

evidente a existência de dejetos, e sugeriu que a Câmara Municipal procure uma solução para o 

problema da poluição, nomeadamente localizando a sua origem. ---------------------------------------   

- Perguntou qual a possibilidade de o Município, em colaboração com a EDP, encontrar uma 

solução de iluminação para os acessos às praias do Molhe Leste e Medão/Supertubos. O senhor 

Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que já deu indicação ao Departamento de Energia e 

Ambiente para estudar o problema. --------------------------------------------------------------------------  

- Disse que concordava com a redução de alguma iluminação pública, como forma de minimizar 

despesas, contudo, deve haver equilíbrio. Referiu que existem muitas luminárias apagadas, 

nomeadamente na zona da barragem de São Domingos. O senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, relembrou que não foi dada qualquer indicação no sentido de se reduzir mais 

iluminação para além do que foi aprovado em reunião da Câmara Municipal. ------------------------   

- Referiu o facto de o espaço do edifício, sito na Praça Professor António Alves Seara, em 

Peniche, que ficou destinado a estacionamento público, na sequência da aprovação da alteração 

ao uso previsto para aquele lote, se encontrar mais tempo fechado do que aberto e que julga 

importante que o Município faça cumprir o que foi exigido por força da lei. O senhor Presidente 

da Câmara deu indicação à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para 

mandar verificar o que se passa. ------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de uma moradia, sita na Rua de Santa Ana, em 

Peniche, propriedade do Município, uma vez que a inquilina já faleceu e a atual ocupante não 

legitimou a ocupação nem a utiliza como residência. O senhor Presidente da Câmara solicitou 

à senhora Vereadora Clara Abrantes para preparar o processo para ser presente a uma reunião da 

Câmara Municipal não pública. -------------------------------------------------------------------------------  

 

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) Legalização de alterações efetuadas numa moradia, sita na Rua da Liberdade, nos Casais 

Brancos – Edgar Filipe Dias Santos: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1144/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 6 de novembro de 2014, deliberado, no uso da competência 

estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, proceder à 

audiência prévia de Edgar Filipe Dias Santos, nos termos do artigo 100.º do Código de 

Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento de 

obras que apresentou, em 27 de agosto de 2014, para legalização de alterações efetuadas numa 

moradia, sita na Rua da Liberdade, nos Casais Brancos, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por violar normas 

legais e regulamentares aplicáveis, conforme descrito nos pareceres técnicos da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 29 de outubro e 3 de novembro de 2014. Os 
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documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao 

livro de atas. (Doc.1 DPGU 77/14) ---------------------------------------------------------------------------  

 

2) Construção de um armazém para alfaias agrícolas, em Cabanas, no Lugar da Estrada – 

Ana Margarida da Silva Correia: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1145/2014: Deliberado voltar a apreciar o projeto de arquitetura referente ao 

pedido de licenciamento de obras, apresentado por Ana Margarida da Silva Correia, em 13 de 

dezembro de 2013, para construção de um armazém para alfaias agrícolas, em Cabanas, Lugar da 

Estrada, em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 118/13) ----------------------------------  

 

3) Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche: ---------------------------------------  
Deliberação n.º 1146/2014: Deliberado encarregar os serviços do Departamento de Planeamento 

e Gestão Urbanística de, segundo as orientações transmitidas pessoalmente ao senhor Diretor 

daquele departamento, elaborarem os procedimentos base para a elaboração de um plano de 

urbanização para a zona central da cidade de Peniche, que devem ser presentes à reunião 

ordinária da Câmara Municipal que se realizará no dia 15 de dezembro de 2014. Deliberado, 

ainda, que seja presente a reunião da Câmara Municipal uma informação sobre a propriedade dos 

terrenos que se encontram destinados à construção do futuro parque desportivo de Vila Maria. ---  

 

TRÂNSITO: 

 

4) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o Largo 5 de 

Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao 

Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr. 

Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro 

situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade 

de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1147/2014: Deliberado voltar a apreciar o Estudo urbanístico para a Praça Jacob 

Rodrigues Pereira (cruzamento com o Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de 

Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, 

Rua José Estêvão, Rua Dr. Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da 

República (terreiro situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da 

Ribeira), na cidade de Peniche, aprovado pela Câmara Municipal, em 24 de janeiro de 2014, em 

próxima reunião da Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara deu indicação aos 

técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para entregarem uma cópia do 

referido estudo a cada um dos membros da Câmara Municipal, em suporte papel e em formato 

legível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5) Alteração de sentidos de trânsito nas ruas Padre Faria Lopes, da Carreira e Dr. Manuel 

Pedrosa, em Atouguia da Baleia – Freguesia de Atouguia da Baleia: -------------------------------  
Deliberação n.º 1148/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de novembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 14 de outubro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida nos n.º 1 e 2 do artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, aprovar o projeto de sinalização rodoviária 

para as ruas Padre Faria Lopes, da Carreira e Dr. Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia, que 

prevê a alteração dos sentidos de trânsito nas referidas artérias, de acordo com o Regulamento de 

Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. Os 

documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao 

livro de atas. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a 
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apreciação e votação deste assunto. (Doc.2 NIPG 15709/14) --------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

6) Colocação de sinalização rodoviária, nas ruas Padre Faria Lopes, da Carreira e Dr. 

Manuel Pedrosa, em Atouguia da Baleia, por administração direta – Departamento de Obras 

Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1149/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de novembro 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 colocação da sinalização 

rodoviária nas ruas Padre Faria Lopes, da Carreira e Dr. Manuel Pedrosa, em Atouguia da 

Baleia, para execução da deliberação n.º 1148/2014, tomada na presente reunião. O senhor Jorge 

Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. 

(NIPG 15709/14) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

7) Intervenção precoce no concelho de Peniche – Setor de Planeamento e Intervenção Social : 
Deliberação n.º 1150/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 6 de outubro de 2014, e a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes, 

datada de 7 de novembro de 2014, deliberado autorizar que se proceda ao reforço das diligências 

efetuadas no âmbito da intervenção precoce no concelho de Peniche, na sequência da deliberação 

da Câmara Municipal, tomada em reunião de 11 de agosto de 2014, reiterando a manifestação de 

preocupação junto da Subcomissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo e dando 

conhecimento ao Ministério da Educação e da Ciência e ao Ministério da Solidariedade e 

Segurança Social. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (NIPG 15617/14) ----------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

8) Definição da data do Corta-Mato Escolar Concelhio: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1151/2014: Considerando a informação do Setor da Educação, datada de 3 de 

novembro de 2014, deliberado definir que o Corta-Mato Escolar Concelhio se realizará no dia 15 

de dezembro de 2014. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante 

a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 15550/14) --------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

9) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha 

da Berlenga: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1152/2014: 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. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente 

na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 13781/14) -----------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 
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10) Parecer prévio vinculativo para a contratação de um trabalhador para a área da docência, 

no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1153/2014: Atendendo ao solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Peniche, 

por ofício, recebido em 5 de novembro de 2014, considerando a informação do Departamento 

Administrativo e Financeiro, datada de 7 de novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e 

de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, e observando o n.º 4 do artigo 73.º da 

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, deliberado emitir parecer prévio favorável para a 

contratação de um docente para as atividades de enriquecimento curricular, na modalidade de 

avença. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e 

votação deste assunto. (Doc.3 NIPG 15435/14) ------------------------------------------------------------  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 

11) Informação trimestral sobre a execução do Programa Apoio a Economia Local (PAEL): -  
Deliberação n.º 1154/2014: Deliberado homologar e remeter à Assembleia Municipal a 

informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 5 de novembro de 2014, 

que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, relativa 

à execução do Programa Apoio a Economia Local (PAEL), no terceiro trimestre de 2014, 

conforme previsto da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. O 

senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação 

deste assunto. (Doc.4) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

12) 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 1155/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar uma alteração aos 

documentos previsionais para o ano 2014 (modificação n.º 17), 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. O senhor 

Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste 

assunto. (NIPG 15636/14) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Ajustamento ao Plano de Ajustamento Financeiro: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1156/2014: Deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma 

alteração ao Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia Municipal, em 2 de 

outubro de 2012, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, nos termos do n.º 1 do 

artigo 7.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na 

Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.5) --------------------------------  

 

PUBLICIDADE: 

 

14) Colocação de três mastros de bandeira, no passeio da Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche – Artur Jorge Vidinha Mendes: ------------------------------------  
Deliberação n.º 1157/2014: Deliberado proceder à audiência prévia de Artur Jorge Vidinha 

Mendes, nos termos do artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a 
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intenção de indeferir o pedido de licenciamento, apresentado em 2 de outubro de 2014, para 

colocação de três mastros de bandeira, no passeio da Avenida Monsenhor Manuel Bastos 

Rodrigues de Sousa, em Peniche, pelos motivos e fundamentos constantes nos pareceres técnicos 

da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 7 e 21 de outubro de 2014, ao 

abrigo do artigo 23.º do Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação do Espaço Público. 

Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquiva-se cópia em pasta anexa 

ao livro de atas. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto. (Doc.6 NIPG 13676/14) --------------------------------------------  

 

15) Colocação de uma pala publicitária, num edifício sito na Avenida do Mar, em Peniche – 

José Manuel Pales Viralhadas: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1158/2014: Deliberado proceder à audiência prévia de José Manuel Pales 

Viralhadas, nos termos do artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a 

intenção de indeferir o pedido de licenciamento, apresentado em 2 de outubro de 2014, para 

colocação de uma pala publicitária, num edifício sito na Avenida do Mar, em Peniche, pelos 

motivos e fundamentos constantes no parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datado de 13 de outubro de 2014, ao abrigo do n.º 2 do artigo 67.º do 

Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação do Espaço. Os documentos atrás referidos 

dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor 

Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste 

assunto. (Doc.7 NIPG 13684/14) -----------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

16) Apoio para a realização do Corta-Mato Escolar Concelhio: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1159/2014: Considerando a informação do Setor da Educação, datada de 3 de 

novembro 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, autorizar que o Corta-Mato Escolar 

Concelhio, que terá lugar no dia 15 de dezembro de 2014, se realize no Parque Urbano da Cidade 

e dispensar o apoio logístico para a realização da referida atividade, dentro das disponibilidades 

materiais do Município, e assumir o pagamento de cerca de 1100,00 euros para aquisição de 

água, fita sinalizadora, lembranças a oferecer aos participantes e medalhas e com o aluguer de 

três autocarros. (NIPG 15550/14) ----------------------------------------------------------------------------  

 

17) Subsídio pela utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a Lisboa – 

Associação Juvenil de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1160/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação Juvenil de Peniche, em 6 

de novembro 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 122,83 euros, montante correspondente à totalidade do encargo pela 

utilização de um autocarro municipal, para uma deslocação a Lisboa, no dia 27 de agosto de 

2014, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento de Utilização dos Autocarros 

Municipais. (NIPG 15548/14) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

18) Isenção do pagamento de taxas pela emissão de diversas licenças – Despomar, L.da: --------  
Deliberação n.º 1161/2014: Deliberado voltar a apreciar o pedido de isenção do pagamento de 

taxas pela emissão de diversas licenças, apresentado pela empresa à Despormar, L.da, em 

próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 13887/14) -----------------------------------------------  
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19) Comparticipação para transporte escolar – Bianca Alves Jesus: --------------------------------  
Deliberação n.º 1162/2014: Deliberado, no uso da 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, autorizar a aluna Bianca 

Alves Jesus, residente em Casais do Baleal, a utilizar a rede de transportes escolares, a fim de 

poder frequentar a EB1 N.º 1 de Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 6 

de novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa 

ao livro de atas. (Doc.8) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

20) Comparticipação para transporte escolar – Rafael Martins Honorato: -------------------------  
Deliberação n.º 1163/2014: Deliberado, no uso da 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, autorizar o aluno Rafael 

Martins Honorato, residente em Casais do Baleal, a utilizar a rede de transportes escolares, a fim 

de poder frequentar a EB1 N.º 1, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, 

datado de 6 de novembro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas. (Doc.9) -------------------------------------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

21) Folheto informativo sobre a praga denominada Escaravelho-das-Palmeiras: ----------------  
Deliberação n.º 1164/2014: Deliberado aprovar o folheto informativo sobre a praga denominada 

Escaravelho-das-Palmeiras, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente, que aqui se dá 

por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10) ---------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1165/2014: 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 dezanove e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo. --------------------------------------------------------------------  


