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ATA N.º 45/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2016
Aos cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e dezasseis, 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, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia
Cecílio Barradas, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a
seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.--------------------------------------------------------- 2.º - Período de intervenção do público. ----------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Estudo urbanístico (com proposta de faseamento) para a Praça Jacob Rodrigues
Pereira/Largo 5 de Outubro – Largo D. Pedro V – Rua José Estevão – Campo da República (cidade
de Peniche);--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Plano de alinhamentos para a rua Frei Domingues Sanches, em São
Bernardino – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; -------------------------------------------------------------- 3) Exposição sobre delimitação de estacionamento sem acesso ao imóvel –
Ponta do Trovão - Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A.; ------------------------------------------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia
unifamiliar, piscina e muros de vedação, para o prédio sito em “Água Ferrea”, nos Casais do Baleal
- Fernando José Casimiro Gomes; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento
para a constituição de 33 lotes “Cruz das Almas”, na Avenida da Praia, no Baleal - Predibaleal Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.; -------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de condomínio residencial, na Rua
Frei Domingues Sanches, em São Bernardino - Luís Gonzaga Gomes Sebastião; -------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício, sito na Rua
Carreiro de Joanes e Rua do Lapadusso, em Peniche - Jael Anunciação Martins; -------------------------------------- 8) Pedido de licenciamento para loteamento urbano, na Rua Principal, nos
Casais do Júlio - Parkimo – Construções L.da; -------------------------------------------------------------------------------- 9) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Lapadusso,
em Peniche – Construções Penichense, L.da; -------------------------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 10) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Nossa Senhora do Rosário,
em Bufarda – Maria Margarida de Jesus;-------------------------------------------------------------------------------------- 11) Reserva de lugar de estacionamento, junto à igreja de São Pedro, em Peniche
– Dina Maria Marques Ribeiro Luz; ----------------------------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 12) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na
Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas – Acústica Médica - Hidden
Hearing, L.da;--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
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------------------- 13) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais
de Peniche;------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro
de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche; ----------------------------------------------------------------- 15) Protocolo para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho Curso de Noções Administrativas e de Gestão 14 – Centro de Emprego e Formação Profissional
de Santarém;----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16) Protocolo para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho Curso de Noções Administrativas e de Gestão 15/Modalidade Vida Ativa Jovem – Centro de
Emprego e Formação Profissional de Santarém; ----------------------------------------------------------------------------- 17) Candidatura ao Programa Ecovalor 2016/2017, da Valorsul – Concurso
Separa e Ganha – Pelouro da Educação;------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua dos Covos,
em Peniche, para João Silvério de Jesus Marques Ferrão Baptista, e definição do valor da renda –
Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor
do Calvário, em Peniche, para Maria Cidália Lopes Prazeres, e definição do valor da renda –
Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20) Atribuição de um fogo, sito na Rua Luís de Camões, Bairro do Vale Verde,
em Peniche, a Josete Rosa Jacinto Chuvas, e definição do valor da renda – Pelouro da
Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos
carenciados do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos
carenciados do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de
Escolas D. Luís de Ataíde; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos
carenciados do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de
Escolas de Peniche;-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Utilização dos circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino
básico, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------- 25) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo
de 2016/2017;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contratação de empréstimos: ---------------------------------------------------------------------------------- 26) Contratação de empréstimo para financiamento da construção do Centro
Escolar de Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças;--------------------------------------------------------------------- 27) Contratação de empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas
para um loteamento municipal em Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças; -------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 28) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de
trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes
ao mês de julho de 2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------- 29) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida
de Emprego Apoiado em Mercado Aberto – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------- Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 30) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de
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combustíveis rodoviários – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------- 31) Contrato piloto de gestão de eficiência energética – Pelouro de Gestão
Ambiental e Energética; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Património: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Hasta pública para alienação de pinheiro bravo no Pinhal Municipal do Vale
Grande, no ano de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 33) Orçamento Participativo; ------------------------------------------------------------------------------- 34) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------- 35) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais,
para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 36) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao
contrato de execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Serra d’El-Rei –
Pelouro de Ligação às Freguesias; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas
em 2016 – Freguesia de Peniche; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 38) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de
competências delegadas – Freguesia da Serra d’El-Rei; ------------------------------------------------------------------ Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 39) Licenciamento de evento denominado Peniche Skate Series 2016 Miniramp
Sessions, requerido pelo Península de Peniche Surf Clube, com isenção de taxas – Pelouro das
Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 40) Apoios a atribuir no âmbito da segunda fase de candidaturas ao abrigo do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades
Regulares e Apoio Logístico – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------------------- 41) Apoio para a deslocação da comitiva de Peniche ao Torneio Nacional de
Futebol de Rua 2016 – Pelouro da Juventude; -------------------------------------------------------------------------------- 42) Atribuição de apoio à Associação de Motociclismo de Peniche, no âmbito de
uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da 18.ª
Concentração Nacional Motard - Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------------------- 43) Atribuição de apoio à Associação Juvenil de Peniche, no âmbito de uma
candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do
Intercâmbio Internacional “Be Active” - Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------------------- 44) Atribuição de apoio à Explore Portugal – Operador Turístico, L.da, para a
realização do programa das Assembleias Gerais da Associação Autocaravanista de Portugal –
Pelouro das Atividades Económicas;------------------------------------------------------------------------------------------- 45) Comparticipação para transporte escolar – Constança Henriques Bento; ----------------------- 46) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Canhoto Correia; ------------------------- 47) Comparticipação para transporte escolar – Inês Silvério Fernandes; ----------------------------- 48) Comparticipação para transporte escolar – Marco António Laborinho Dias; ------------------- 49) Comparticipação para transporte escolar – Carla Patrícia Leal Figueiredo
Nunes;----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Fernandes Pinto; -------------------------- 51) Comparticipação para transporte escolar – Inês Canas Rodrigues; ------------------------------- 52) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Fonseca Costa; ------------------------------ 53) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Casimiro Santos; -------
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------------------- 54) Comparticipação para transporte escolar – Diogo Emanuel Pedroso de
Passos;----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55) Comparticipação para transporte escolar – Carolina dos Ramos Salavessa de
Carvalho;-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56) Comparticipação para transporte escolar – Inês Ferreira Martinho; ------------------------------ 57) Comparticipação para transporte escolar – Afonso Reis Casimiro; ------------------------------ 58) Comparticipação para transporte escolar – Inês Nunes Caetano; --------------------------------- 59) Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia, para
pagamento de energia elétrica consumida no ATL de Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças;
------------------- 60) Transferência para as freguesias das verbas referentes ao processo da eleição
para o Presidente da República – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------ Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61) Ressarcimento por danos – Miguel Francisco Cruz Romano Guedes. --------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos, encontrandose na sala os cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------O senhor Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara, não participou na reunião,
por se encontrar ausente, no estrangeiro, em representação do Município. ---------------------------Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Chefe
do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento
Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, e os senhores José Ribeiro
Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de audição
do público e durante a apreciação e votação dos pontos um a oito da ordem do dia, e Etelvina
Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante
a apreciação e votação dos pontos um a oito da ordem do dia.------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador André Sebastião da
Silva Cardoso 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 Sofia Cecílio Barradas, do Partido
Social Democrata, 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 esta passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1
do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 43/2016, da reunião camarária realizada no passado dia
22 de agosto, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. ---------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:
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- Raul Correia apresentou várias situações relativas à falta de segurança rodoviária, no concelho,
designadamente entre a localidade de Lugar da Estrada e a rotunda do IP6, junto à Praia dos
Supertubos. Alertou para o perigo existente no troço entre o Lugar da Estrada e o Casal da Vala,
devido à falta de proteção, para o desnível existente entre a via e os terrenos confinantes. Chamou
à atenção para o troço existente entre o Casal Moinho e o Casal da Vala, onde não existe qualquer
desincentivo de excesso de velocidade. Manifestou preocupação relativamente à descontinuidade
do calçadão, no troço existente entre o Casal da Vala e a rotunda do IP6, junto à Praia dos
Supertubos, que considera um perigo eminente, para quem quer ter acesso à cidade. Questionou a
hipótese de serem efetuados alguns melhoramentos relativamente a estas situações de insegurança.
O senhor Presidente da Câmara disse que uma forma de se resolver o problema existente no
troço entre o Lugar da Estrada e o Casal Moinho era o alargamento da via, o que não se encontra
previsto. Disse que iria transmitir a preocupação manifestada pelo munícipe, ao senhor VicePresidente, como responsável pelo Pelouro das Obras Municipais. Referiu que nunca se havia
abordado, quer no Conselho Municipal de Segurança, quer na Comissão Municipal de Proteção
Civil, a questão das proteções, face aos declives existentes entre o troço e os terrenos confinantes,
no entanto, registou a preocupação apresentada, para que esta seja tida em consideração.
Relativamente ao desincentivo de excesso de velocidade, disse existir uma placa de limitação de
velocidade de 40 km/h e que, já havia sido abordada a questão da criação de lombas que pudessem
dissuadir a velocidade. Deu conta de estar prevista, no âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano Sustentável, uma via pedonal e clicável que dá acesso a Peniche. O
senhor Vereador Filipe Sales aproveitou a presença do munícipe para lhe agradecer a postura
assertiva de sinalização dos problemas e de apontar soluções. Disse que alguns dos assuntos
apresentados, já têm merecido a atenção dos membros da Câmara, sobretudo os dois últimos
elencados pelo munícipe, nomeadamente o acesso entre o Casal da Vala e a cidade de Peniche,
que priva, quem anda a pé e de bicicleta, de ter um acesso com segurança rodoviária e a questão
do excesso de velocidade que se verifica junto ao Casal da Vala. Reportou ao munícipe a resposta
dada pelo senhor Vice-presidente da Câmara, quando a questão da velocidade, junto ao Casal da
Vala se coloca, que é a de que o INEM emite um parecer desfavorável à colocação de dissuasores
de velocidade naquele troço, por colocar em causa a prestação do serviço de socorro. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves disse conhecer bem a situação e que a solicitação de elementos
dissuasores para aquele local, por parte da população, tem vindo a ser sistemática desde as
intervenções efetuadas, relativamente às águas residuais e pluviais naquela zona. Disse esperar
que se consiga resolver a situação, até final do próximo ano. -------------------------------------------- Eugénio Nunes solicitou o ponto de situação relativamente ao processo n.º 107/16, em nome de
Nuno Miguel Silva Costa, para construção de um armazém destinado ao apoio da atividade
pecuária e pastorícia produção e recolha de leite da espécie caprina. O senhor Arquiteto Ribeiro
Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística deu conta de que o ofício de
solicitação de parecer foi remetido à CCDR, no dia 22 de agosto de 2016, com o parecer técnico
emitido pelos serviços anexado, como forma de sensibilização à CCDR, por se tratar de uma
situação de interesse público. O senhor Presidente da Câmara disse ter achado interessante a
forma como o senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves tratou do assunto, designadamente a questão
do reforço. Solicitou ao senhor Arquiteto que disponibilizasse por correio eletrónico o que foi
enviado à CCDR. O senhor Eugénio Nunes questionou quais as alternativas para resolução do
problema, no caso do parecer da CCDR ser desfavorável. O senhor Presidente da Câmara
esclareceu que não competia à Câmara Municipal disponibilizar o terreno e que quando houvesse
resposta, por parte da CCDR, os membros da Câmara, tal como sempre fizeram, estariam
disponíveis para apreciar e tentar encontrar uma solução. Manifestou a sua disponibilidade, em
conjunto com o senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, para contestar tecnicamente e politicamente,
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o parecer da CCDR, caso seja desfavorável. O senhor Eugénio Nunes entregou ao senhor
Presidente da Câmara, um levantamento das situações de melhoramentos de caráter urgente a
realizarem-se na Bufarda. O senhor Presidente da Câmara deu conta de algumas intervenções
que já tinham sido iniciadas e agradeceu o contributo da população da localidade de Bufarda. ---PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 1 de setembro, esteve com o senhor Presidente da Câmara de Loures, a propósito de uma
atividade sénior, desenvolvida anualmente, e que, este ano, se realiza em Peniche. ------------------ No dia 1 de setembro, recebeu o movimento Peniche Livre de Petróleo. ---------------------------- No dia 1 de setembro, esteve presente na abertura da Semana Tanto Mar, felicitando a Escola
Superior de Tecnologia do Mar e a Fórum Estudante, por mais uma edição. -------------------------- No dia 2 de setembro, recebeu a visita do senhor Primeiro Ministro, senhores Ministros da Defesa
e do Ambiente e da senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território, no âmbito das
comemorações do 35.º aniversário da criação da Reserva Natural da Berlenga e da assinatura do
protocolo entre as Reservas da Biosfera da Unesco, felicitando o Governo, na pessoa do senhor
Primeiro Ministro, pela visita que fez e pelo anúncio de oportunidade de valorização das Reservas
da Biosfera da Unesco, onde a Berlenga se encontra incluída. ------------------------------------------- Felicitou a Marinha Portuguesa, a Opcentro, o ICNF, os Bombeiros Voluntários de Peniche e
toda a equipa da Câmara Municipal, envolvida na logística desta visita. ------------------------------- No dia 3 de setembro, esteve presente na iniciativa Praias Olímpicas, da RTP1. ------------------- No dia 4 de setembro, participou na sessão de encerramento da escola de quadros do CDS/PP,
que teve lugar no concelho de Peniche. ---------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reuniu-se com o Conselho Local da Ação Social (CLAS), para eleição do representante da
educação do núcleo executivo. -------------------------------------------------------------------------------- No dia 1 de setembro, esteve presente na reunião de trabalho da Oestecim, a propósito do projeto
do espirito empresarial do oeste. ------------------------------------------------------------------------------ No dia 2 de setembro, esteve presente na reunião do executivo do Conselho Local da Ação Social,
a propósito da implementação da rede local de ação social. ---------------------------------------------- Associou-se às felicitações apresentadas pelo senhor Presidente da Câmara. -----------------------Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Associou-se às felicitações anteriormente endereçadas, destacando especialmente a questão das
assinaturas dos Protocolos das Reservas da Biosfera da UNESCO, que considera ter sido um
momento muito positivo. -------------------------------------------------------------------------------------- Sinalizou uma situação que considera preocupante, e que tem a ver com a limpeza e higienização
do concelho, na medida em que tende a não ser solucionada. O senhor Presidente da Câmara
disse haver interesse em melhorar estas questões nas suas múltiplas dimensões, ao nível das
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metodologias, recursos humanos e equipamentos. Disse que, tal como para outras áreas, iriam
fazer um balanço numa perspetiva global e não só da época balnear.----------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente aos parques infantis, nomeadamente ao da Coimbrã.
- Disse considerar importante haver um relatório ou mapa indicativo dos autos que foram
levantados relativamente às autocaravanas. O senhor Presidente da Câmara informou, já ter
havido concretizações recentes de melhoria dos parques e que o senhor Vice-Presidente da Câmara
informaria mais pormenorizadamente sobre o assunto. Disse que iria ser disponibilizada
informação relativamente ao que já existia das autoridades policiais no que respeita a notificações.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às felicitações apresentadas, destacando a iniciativa da assinatura do Protocolo das
Reservas da Biosfera da Unesco e as comemorações do 35.º Aniversário da Reserva Natural da
Berlenga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente à empreitada de construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que a candidatura de
enquadramento financeiro foi aprovada e que já havia sido efetuada a adjudicação. Considerou
uma situação complexa que tem apresentado alguns constrangimentos relativamente à questão da
unidade de execução. ------------------------------------------------------------------------------------------- Questionou qual o ponto de situação relativamente às concessões da Prageira. O senhor
Presidente da Câmara acrescentou que, se encontrava disponível, no caso de haver necessidade
de apoio jurídico para resolução deste assunto. ------------------------------------------------------------- Relativamente ao problema das palmeiras, questionou se havia alguma estratégia de substituição,
daquilo que era o património de Peniche. Relembrou a informação que já havia sido transmitida,
de se estar a trabalhar com a Técnica Superior de Arquitetura Paisagística, Sara Gomes, no sentido
de se fazer uma intervenção estratégica mais ampla, onde se colocará a questão da substituição das
plameiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou se estavam reunidas as condições para que, no próximo verão, o espaço para
estacionamento das autocaravanas, no Casal Moinho, fosse utilizado. O senhor Presidente da
Câmara deu conta de que foram dados passos significativos nesta matéria, designadamente ao
nível da regulamentação e na criação de condições para um melhor acolhimento. Deu conta do
balanço que iria ser efetuado nesta área. --------------------------------------------------------------------- Relativamente à higiene e limpeza, disse ser um assunto que continua na ordem do dia, sugerindo
fazer-se uma reunião sobre esta matéria, designadamente para avaliação da época balnear. O
senhor Presidente da Câmara disse que esta temática seria enquadrada na reunião de balanço da
época balnear.---------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se a todos os votos endereçados pelos restantes membros da Câmara Municipal. ------ Sublinhou a questão da higiene e limpeza, dizendo que se trata de um problema muito grave que
não se cinge apenas aos meses de maior afluência ao concelho, ou seja, na época balnear. --------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao protocolo a celebrar com o Grupo Desportivo
Atouguiense. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse estar previsto os protocolos serem
presentes na reunião de câmara de 12 de setembro.-------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente à zona industrial de Vale do Grou. O senhor
Presidente da Câmara deu conta de que esta questão, ainda se encontra na CCDR. --------------- Relembrou a questão da inoperacionalidade da eclusa, solicitando informação relativamente à
periodicidade da renovação das águas. O senhor Presidente da Câmara disse que, ele próprio iria
solicitar à Docapesca, informação sobre o assunto. -------------------------------------------------------- Solicitou informação relativamente à Praia do Molhe Leste, que esteve interdita a banhos por
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contaminação na foz do rio. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que a última análise
efetuada, já apresentava resultados normalizados e que, possivelmente, a causa dos resultados se
encontrarem alterados dever-se-ia à presença de uma grande quantidade de gaivotas na praia. ---Sublinhou a preocupação manifestada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, relativamente à
questão do parque de autocaravanas, no casal Moinho. -------------------------------------------------- Referiu a questão das acessibilidades, dizendo ser altura de revisitar a solução minimalista
apresentada, há algum tempo, por forma a solucionar os graves problemas que o Campo da
República apresenta, e que colocam em causa a igualdade de direitos a pessoas com mobilidade
condicionada. O senhor Presidente da Câmara disse ter ficado definido que seria efetuado um
levantamento da situação atual do Campo da República, tendo em conta a utilização intensiva que
se tem verificado, designadamente das intervenções que irão ser efetuadas, e incluir no
planeamento dessas intervenções, a questão da acessibilidade. ------------------------------------------ Solicitou que se agendasse uma reunião temática, dedicada à questão da segunda fase do fosso
da muralha, na medida em que julga que compete à Câmara Municipal pronunciar-se
profundamente sobre o tema. --------------------------------------------------------------------------------- Propôs que se agendasse, com alguma prudência e antecipação, o assunto relativo aos impostos,
na medida em que, timings muito curtos para apreciação deste tema, não os deixa confortáveis
aquando da tomada de decisões. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria
discutido nas várias reuniões por forma a garantir o timing da Assembleia Municipal. O senhor
Jorge Abrantes, indo de encontro às preocupações do senhor Vereador Filipe Sales, fez alguns
esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Sofia Barradas:
- Solicitou o ponto de situação relativamente ao equipamento municipal situado no Molhe Leste.
O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar aos serviços a preparação de uma
informação sobre o assunto para ser presente na reunião de câmara seguinte. ------------------------ Questionou se estava prevista alguma medida para resolução da questão, que se coloca
anualmente, relativamente ao funcionamento dos semáforos de acesso à ilha do Baleal, uma vez
que obteve a informação que avariam com alguma frequência e geram conflitos no trânsito de
acesso à ilha. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Divisão de Energia e Ambiente que
faça a descrição da situação. ----------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia. ------------ Disse que gostaria que, na listagem que solicitou relativamente às reclamações apresentadas no
Parque Municipal de Campismo, fossem incluídas as reclamações referentes ao corrente verão. O
senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços que fosse efetuada uma listagem das
reclamações que tenham existido. ---------------------------------------------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Estudo urbanístico (com proposta de faseamento) para a Praça Jacob Rodrigues
Pereira/Largo 5 de Outubro – Largo D. Pedro V – Rua José Estevão – Campo da República
(cidade de Peniche): ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1373/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação do Técnico
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Superior de Arquitetura David Gonçalves, datada de 30 de agosto de 2016, relativa ao faseamento
da intervenção a realizar na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche. -----------------------------2) Plano de alinhamentos para a rua Frei Domingues Sanches, em São Bernardino – Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1374/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o plano de alinhamentos para a Rua Frei Domingues Sanches, em S. Bernardino,
conforme estudo datado de 25 de agosto de 2016, elaborado pela Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística – Estudos e Projetos.» (Doc. 734) --------------------------------------------------3) Exposição sobre delimitação de estacionamento sem acesso ao imóvel – Ponta do Trovão Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A.: ---------------------------------------------------------Deliberação n.º 1375/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que exista uma abertura na delimitação do estacionamento da Ponta
do Trovão para acesso ao imóvel propriedade da empresa Conventopen – Imobiliária e Construção,
S.A. (NIPG 13451/16)-----------------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar,
piscina e muros de vedação, para o prédio sito em “Água Ferrea”, nos Casais do Baleal Fernando José Casimiro Gomes: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1376/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado
em nome de Fernando José Casimiro Gomes, no dia 4 de março de 2016, referente à viabilidade
para construção de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação, a implantar no prédio
urbano, sito em “Água Ferrea”, Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, nas condições constantes
no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 29 de agosto de
2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos
termos do RJUE.» (Doc.735 DPGU R199/16) ------------------------------------------------------------5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento para a
constituição de 33 lotes “Cruz das Almas”, na Avenida da Praia, no Baleal - Predibaleal Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.: ------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1377/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido
apresentado em nome de Predibaleal – Gestão e Investimento Imobiliário, SA., no dia 16 de junho
de 2016, sobre a viabilidade de operação de loteamento para a constituição de 33 lotes, a
implantar no prédio rústico sito em “Cruz das Almas”, na Avenida da Praia, lugar de Baleal,
freguesia de Ferrel, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 12 de agosto de 2016.» (Doc.736 DPGU
R563/16)----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6) Pedido de licenciamento para construção de condomínio residencial, na Rua Frei
Domingues Sanches, em São Bernardino - Luís Gonzaga Gomes Sebastião:----------------------Deliberação n.º 1378/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção condomínio residencial, a implantar no prédio rustico, denominado de “Datas”,
sito na Rua Frei Domingues Sanches, no lugar de S. Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia,
apresentado em nome de Luís Gonzaga Gomes Sebastião, no dia 13 de junho de 2016,
condicionado à reformulação dos alinhamentos e arranjo urbanístico na frente do condomínio,
devendo, apresentar projeto de obras de urbanização nos termos do RJUE, conforme parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 25 de agosto de 2016. Os
Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º
4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» (Doc.737 DPGU 92/16) ------------------------------7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de edifício, sito na Rua Carreiro de
Joanes e Rua do Lapadusso, em Peniche - Jael Anunciação Martins: ------------------------------Deliberação n.º 1379/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração e ampliação de edifício, sito na Rua Carreiro de Joanes e Rua do Lapadusso, em
Peniche, apresentado em nome de Jael Anunciação Martins, no dia 16 de junho de 2016, nas
condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 31 de
agosto de 2016, devendo o requerente apresentar as peças reformuladas indicadas no mesmo
parecer. Os Projetos de especialidades deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme
dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima referido.» ---------------------------------------------Deliberado, ainda, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente,
para que as obras de urbanização sejam executadas em simultâneo com a obra referente ao projeto
aprovado pela presente deliberação. (Doc.738 DPGU 97/16) -------------------------------------------8) Pedido de licenciamento para loteamento urbano, na Rua Principal, nos Casais do Júlio Parkimo – Construções L.da: --------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1380/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Aprovar o estudo de loteamento e a respetiva planta síntese, para o prédio sito na Rua Principal,
em Casais do Júlio, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Parkimo –
Construções L.da, conforme consta no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
de 2016/08/16.» (Doc.739 DPGU L3/02) ------------------------------------------------------------------9) Conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Lapadusso, em Peniche –
Construções Penichense, L.da: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1381/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, relativa à
conclusão das obras de urbanização de um loteamento, sito no Lapadusso, em Peniche, de que é
titular a empresa Construções Penichense, L.da, foi retirada da ordem do dia, devendo ser presente
à próxima reunião ordinária da Câmara Municipal e constar como o primeiro ponto da ordem do
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dia. (NIPG 6427/16) -------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
10) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e
colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Nossa Senhora do Rosário, em Bufarda
– Maria Margarida de Jesus: -------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1382/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com os artigos 34.º e 46.º do Regulamento
de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro,
na sua atual redação, na Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 5, na localidade de Bufarda,
freguesia de Atouguia da Baleia. Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva
homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.740 NIPG
13916/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Reserva de lugar de estacionamento, junto à igreja de São Pedro, em Peniche – Dina Maria
Marques Ribeiro Luz: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1383/2016: A proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, relativa à reserva
de lugar de estacionamento, junto à igreja de São Pedro, em Peniche, solicitada por Dina Maria
Marques Ribeiro Luz, foi retirada da ordem do dia, devendo ser presente à próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal. (NIPG 1394/16) ---------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
12) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na Praça Jacob
Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas – Acústica Médica - Hidden Hearing,
L.da: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1384/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela firma Acústica Médica – Hidden Hearing, L.da, por requerimento,
datado de 11 de agosto de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e
Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 16 de agosto de 2016, e a falta de tempo útil para
apreciação do pedido pelo executivo, proponho que se retifique o meu despacho, de 16 de agosto
de 2016, que autorizou a emissão de uma licença para ocupação da via pública, nos termos dos
artigos 11.º e 84.º do mencionado diploma legal (RPOEP), para a realização da Ação de Rastreio
Auditivo Gratuito, a realizar na placa central da Praça Jacob R. Pereira, nesta cidade, no próximo
dia 17 de agosto de 2016, entre as 09,00 e as 18,00 horas.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de uma ação com
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a referida firma do pagamento de taxas pelo
solicitado licenciamento.» (Doc. 741 NIPG 13815/16) --------------------------------------------------PROTOCOLOS:
13) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: Deliberação n.º 1385/2016: A proposta de protocolo de parceria a celebrar com a Associação de
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Proteção dos Animais de Peniche foi retirada da ordem do dia. (NIPG 10630/16) ------------------14) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e
Defesa do Património da Região de Peniche: ------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1386/2016: A proposta de protocolo de colaboração a celebrar com a associação
Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche foi retirado da
ordem do dia. (NIPG 10629/16) -----------------------------------------------------------------------------15) Protocolo para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho - Curso de
Noções Administrativas e de Gestão 14 – Centro de Emprego e Formação Profissional de
Santarém: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1387/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém e tendo
em conta a Informação dos Serviços de 26 de agosto, proponho, 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,
que a Câmara Municipal aprove o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e
o IEFP (Santarém) em anexo, que tem por objeto a realização de Formação Prática em Contexto
de Trabalho _ Curso de Noções Administrativas e de Gestão 14.» (Doc.742 NIPG 11968/16) ---16) Protocolo para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho - Curso de
Noções Administrativas e de Gestão 15/Modalidade Vida Ativa Jovem – Centro de Emprego e
Formação Profissional de Santarém:----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1388/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém e tendo
em conta a Informação dos Serviços de 26 de agosto, proponho, 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,
que a Câmara Municipal aprove o texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e
o IEFP (Santarém) em anexo, que tem por objeto a realização de Formação Prática em Contexto
de Trabalho _ Curso de Noções Administrativas e de Gestão 15/Modalidade Vida Ativa Jovem.»
(Doc.743 NIPG 11968/16) ------------------------------------------------------------------------------------17) Candidatura ao Programa Ecovalor 2016/2017, da Valorsul – Concurso Separa e Ganha –
Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1389/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 30
de julho (N.º 1241 - NIPG 1200/16), e 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, proponho que o Município
apresente candidatura ao Programa Ecovalor 2016/2017, promovido pela Valorsul e dirigido à
comunidade escolar, e que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de educação e
sensibilização ambiental, lúdicas e pedagógicas, que promovam comportamentos ambientais
adequados à melhor gestão dos resíduos urbanos.» (Doc.744 NIPG 13887/16) --------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
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18) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito na Rua dos Covos, em Peniche,
para João Silvério de Jesus Marques Ferrão Baptista, e definição do valor da renda – Pelouro
da Solidariedade Social:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1390/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 23 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
propõe-se à Câmara a Municipal alteração de titularidade e definição do valor de renda referente
ao fogo sito na Rua dos Covos, bloco 4, 1.º dt.º, nos termos do disposto na alínea a), do número 1
do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro.» (Doc.745 NIPG 13576/16)-----------------19) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário,
em Peniche, para Maria Cidália Lopes Prazeres, e definição do valor da renda – Pelouro da
Solidariedade Social: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1391/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 23 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
propõe-se à Câmara a Municipal alteração de titularidade e definição do valor de renda referente
ao fogo sito no Bairro do Calvário n.º 76, nos termos do disposto na alínea a), do número 1 do
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro.» (Doc.746 NIPG 13575/16) --------------------20) Atribuição de um fogo, sito na Rua Luís de Camões, Bairro do Vale Verde, em Peniche, a
Josete Rosa Jacinto Chuvas, e definição do valor da renda – Pelouro da Solidariedade Social:
Deliberação n.º 1392/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
propõe-se à Câmara a Municipal, e em conformidade com o ponto 2 do artigo n.º 23 da Lei n.º
75/2013, de 12 de dezembro, no âmbito das suas atribuições, a atribuição do fogo sito Bairro Vale
Verde, Rua Luís de Camões, Bloco 20 – 1.º Esquerdo (Tipologia T1) em Regime de Arrendamento
Apoiado para Habitação.» (Doc.747 NIPG 13656/16) --------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
21) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do
1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia: -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1393/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a deliberação da Câmara Municipal n.º 1140/2016, de 25 de julho, e a informação
do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 30 de agosto, 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, proponho que se autorize a transferência de 286,85 euros, para o Agrupamento
de Escolas de Atouguia da Baleia, destinada a auxílios económicos para livros e material escolar
destinados a alunos carenciados que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano
letivo de 2016/2017.» (Doc.748 NIPG 13888/16)----------------------------------------------------------
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22) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do
1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1394/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a deliberação da Câmara Municipal n.º 1140/2016, de 25 de julho, e a informação
do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 30 de agosto, 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, proponho que se autorize a transferência de 427,25 euros, para o Agrupamento
de Escolas D. Luís de Ataíde, destinada a auxílios económicos para livros e material escolar
destinados a alunos carenciados que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano
letivo de 2016/2017.» (Doc.749 NIPG 13888/16)---------------------------------------------------------23) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do
1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 – Agrupamento de Escolas de Peniche:
Deliberação n.º 1395/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a deliberação da Câmara Municipal n.º 1140/2016, de 25 de julho, e a informação
do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 30 de agosto, 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, proponho que se autorize a transferência de 798,95 euros, para o Agrupamento
de Escolas de Peniche, destinada a auxílios económicos para livros e material escolar destinados
a alunos carenciados que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de
2016/2017.» (Doc.750 NIPG 13888/16) --------------------------------------------------------------------24) Utilização dos circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico, no ano
letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação:-----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1396/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Setor de Educação, datada de 31 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, suporte os encargos com a
utilização de transportes do Município, no âmbito da rede de transportes escolares, dos alunos
constantes na referida informação.» (Doc.751 NIPG 13963/16) ---------------------------------------25) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2016/2017:
Deliberação n.º 1397/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 20
de julho (N.º 1241 - NIPG 1200/16), 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, proponho que se dê início ao
procedimento para atribuição de treze bolsas de estudo para o ano letivo 2016/2017, no valor de
1000,00 euros cada uma, nos termos e de acordo com os procedimentos definidos no Regulamento
para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, no período compreendido entre os
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dias 10 e 28 de outubro.» (Doc.752 NIPG 12040/16) ----------------------------------------------------CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:
26) Contratação de empréstimo para financiamento da construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1398/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, e na sequência das deliberações n.º 991/2016 e 1267/2016, tomadas pela Câmara
Municipal de Peniche, em reuniões de 27 de junho e 16 de agosto de 2016, e considerando a
informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 01 de setembro de 2016,
dando conhecimento que os concorrentes não apresentaram qualquer reclamação, no período de
audiência prévia, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere
solicitar, à Assembleia Municipal, autorização para que o Município contrate um empréstimo
para a Construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, com a entidade bancária Banco
Português de Investimento - BPI, nas condições constantes da sua proposta n.º CIS 082/16, datada
de 02 de agosto de 2016, de que se destacam: Montante do empréstimo: até 820.000,00 €; Prazo:
15 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; Spread: 0,95%.» (Doc.753 NIPG 14023/16) ----------27) Contratação de empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas para um
loteamento municipal em Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: ----------------------------Deliberação n.º 1399/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, e na sequência das deliberações n.º 992/2016 e 1268/2016, tomadas pela Câmara
Municipal de Peniche, em reuniões de 27 de junho e 16 de agosto de 2016, e considerando a
informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 01 de setembro de 2016,
dando conhecimento que os concorrentes não apresentaram qualquer reclamação, no período de
audiência prévia, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere
solicitar, à Assembleia Municipal, autorização para que o Município contrate um empréstimo
para obras de infraestruturas para um Loteamento Municipal em Atouguia da Baleia, com a
entidade bancária Banco Português de Investimento - BPI, nas condições constantes da sua
proposta n.º CIS 083/16, datada de 02 de agosto de 2016, de que se destacam: Montante do
empréstimo: até 675.000,00€; Prazo: 15 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses; Spread: 0,95%.»
(Doc.754 NIPG 14022/16) ------------------------------------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
28) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de julho
de 2016 – Pelouro das Finanças: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1400/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos
trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de
emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de julho de 2016. -------------------------
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29) Integração de candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto – Pelouro das Finanças:-------------------------------------------------Deliberação n.º 1401/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas r) e v)
do n.º 1do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda
à contratação de dois candidatos com deficiência ou incapacidade através da Medida de Emprego
Apoiado em Mercado Aberto. Para este efeito, propõe-se a submissão de duas candidaturas, com
início em 2016 e com duração de 12 meses (renovável), para a área da DEA – Informática e
Espaços Verdes, no sentido de integrar os colaboradores Mário Sérgio Santos Pinto e Hugo Filipe
franco Simões, respetivamente.» (Doc.755 NIPG 13622/16) -------------------------------------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
30) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários
– Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1402/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Considerando que:
 Em 13 de dezembro de 2012 a Comunidade Intermunicipal do Oeste celebrou vários
contratos no âmbito do acordo quadro n.º 1/2012 CC-OESTE para fornecimento de
combustíveis rodoviários.
 O acordo quadro celebrado destina-se às entidades que integram a CC - OESTECIM e o
artigo 5.º do regulamento n.º 294/2011, publicado na 2.ª série do Diário de República de
11 de maio de 2011 – Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras
da OESTECIM – Comunidade Intermunicipal do Oeste, define que o Município de Peniche
está abrangido na CC- OESTECIM.
 A consulta será efetuada a todas as empresas que assinaram contrato.
 O Município de Peniche em 2015 adquiriu combustíveis através do acordo quadro
referido, e não foram registados constrangimentos.
Proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do seguinte:
1. Autorizar o lançamento do procedimento de formação de contrato para a aquisição de
combustíveis, para os anos 2016/2017, ao abrigo e nos termos do procedimento previsto no
artigo 259.º do CCP e do acordo quadro n.º 1/2012 CC-OESTE.
2. Autorizar a realização da despesa resultante da contração com a empresa fornecedora do
combustível, pelas seguintes classificações:
2.1 Económica: 02 01 02 01 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – combustíveis
e lubrificantes – gasolina, valor estimado para o ano de 2017: 14 000,00 € (valor sem IVA)
será cabimentado no Orçamento Municipal para 2017.
2.2 Económica: 02 01 02 02 – aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – combustíveis
e lubrificantes – gasóleo – valor estimado para o ano de 2016: 24.413,80 € (valor sem IVA),
dotação disponível no Plano: 2016/A/2 – administração geral – aquisição de bens:
30 028,98€, e valor estimado para o ano de 2017: 294.586,20 (valor sem IVA), será
cabimentado no Orçamento Municipal para o ano 2017.
A assunção do compromisso plurianual foi autorizada pela Assembleia Municipal na sua
sessão ordinária de novembro de 2015.
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3.
4.

Aprovar o convite e o caderno de encargos, em anexo.
Designar como Júri:
Vice-Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, que presidirá, Eng.º Nuno Manuel
Malheiros Cativo, Diretor de Departamento, que substituirá o Presidente nas suas faltas
e impedimentos e Tânia Neves, Técnica Superior e como membros suplentes Salomé Vala
e Beatriz Mata.
5. Delegar no Júri as seguintes competências:
5.1 Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados;
5.2 Propor retificações às peças do procedimento;
Analisar e propor respostas a listas de erros e omissões.» (Doc.756 NIPG 13467/16) -------------31) Contrato piloto de gestão de eficiência energética – Pelouro de Gestão Ambiental e
Energética: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1403/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação Câmara Municipal n.º 1208/2016, de 04 de agosto em que se tomou
conhecimento da informação n.º 55 do Chefe da Divisão de Energia e Ambiente, datada de 22 de
julho de 2016, referente ao contrato piloto de gestão de eficiência energética – IP LED. (NIPG
12519/16), proponho que a Câmara Municipal aceite e aprove as medidas adicionais de eficiência
energética propostas pela I-Sete, nos termos previstos no n.º 4 da cláusula 34.º do capítulo IX do
caderno de encargos.» (Doc.757 NIPG 12519/16/16) ---------------------------------------------------PATRIMÓNIO:
32) Hasta pública para alienação de pinheiro bravo no Pinhal Municipal do Vale Grande, no
ano de 2016: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1404/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando a informação n.º 56, de 5 de agosto de 2016, da Divisão de Energia e Ambiente,
em anexo, proponho que a Câmara Municipal no uso da competência prevista na alínea cc) do
n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere alienar material
lenhoso de pinheiro bravo do Pinhal Municipal do Vale Grande através de hasta pública, que se
regerá pelo programa de procedimento e caderno de encargos em anexo.
Proponho, ainda, que sejam nomeados para constituir a Comissão de acompanhamento do ato
público: Presidente: Jorge Amador, Vice-Presidente da Câmara Municipal; 1.º membro efetivo:
Nuno Carvalho, 2.º membro efetivo: Tânia Neves, e como membros suplentes: Nuno Cativo e
Salomé Vala.» --------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Vereadora Sofia Barradas não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.758 NIPG 13316/16) ------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
33) Orçamento Participativo: -------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1405/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 1 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea k) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o documento que confere a
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implementação do orçamento Participativo, com as respetivas Normas de Funcionamento.» ----Deliberado, ainda, remeter o processo à Assembleia Municipal. ---------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que iria entregar uma declaração de voto. (Doc.759
NIPG 12567/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------34) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------Deliberação n.º 1406/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da DDAF, de 31 de agosto de 2016, que se anexa, proponho que a
Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016
(modificação n.º 21), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.760
NIPG 13986/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------35) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de
2016 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1407/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 23 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo
33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, do dia 23 de
agosto de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, em que aprovei a alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016 (modificação
n.º 20), conforme os documentos em anexo. (Doc.761 NIPG 13641/16) ------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
36) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de
execução de competências delegadas celebrado com a Freguesia de Serra d’El-Rei – Pelouro
de Ligação às Freguesias: -----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1408/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando a informação da DDAF, 92/2016, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal autorize o pagamento de 3986,54€ à Freguesia da Serra D´El Rei, para comparticipar
em 50% o pagamento das despesas com a manutenção de equipamentos afetos ao exercício das
competências delegadas, realizada em 2016, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato de
Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta
de Freguesia da Serra d´El-Rei, em 2 de maio de 2014.» (Doc.762 NIPG 13935/16) --------------37) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento, realizadas em 2016 –
Freguesia de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1409/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando a informação da DDAF, 93/2016, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal autorize o pagamento de 3115,46€ à Freguesia de Peniche, para comparticipar em
50% o pagamento de despesas com a manutenção dos equipamentos afetos ao exercício das
competências delegadas, realizadas em 2015, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 05.09.2016 * Livro 107 * Fl.668

de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a
Junta de Freguesia de Peniche, em 2 de maio de 2014.» (Doc.763 NIPG 12407/16) ---------------38) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas
– Freguesia da Serra d’El-Rei: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1410/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando a informação da DDAF, 91/2016, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal autorize, nos termos n.º 6 do artigo 5.º do Contrato de Execução de Competências
Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia da Serra D´El
Rei, em 2 de maio de 2014, a substituição do trabalhador Rodrigo Manuel Ferreira Marques pelo
trabalhador Luís Maria da Glória Teixeira, com efeitos desde o dia 15.07.2015, e aprove a
seguinte lista de pessoal a constar no Anexo I – versão 04 a que se refe o artigo 5.º do Contrato
de Execução de Competências Delegadas: Anexo I.04: Elsa Maria Leal Monteiro; Carlos Manuel
Santos Rodrigues; Luís Maria da Glória Teixeira; Rui Alberto Garcia Estêvão.» (Doc.764 NIPG
13938/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
39) Licenciamento de evento denominado Peniche Skate Series 2016 Miniramp Sessions,
requerido pelo Península de Peniche Surf Clube, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1411/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 19 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Península de Peniche Surf Clube, por requerimento, datado de 17
de agosto de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, de 18 de agosto de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho,
datado de 18 de agosto de 2016, que autorizou a emissão de uma Licença para Espetáculos de
Divertimentos Públicos ao Ar Livre , nos termos do Art.º 40.º do Regulamento das Atividades
Diversas deste Município, Licença para Ocupação do Espaço Público e colocação de publicidade,
nos termos do Art.º 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, Licença
de Recinto Improvisado, nos termos dos Art.ºs 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29
de setembro, para montagem de 2 tendas + uma rampa de skate de apoio ao evento acima
mencionado, bem como para colocação de publicidade alusiva aos patrocinadores do evento a
realizar no Jardim Público, nos dias 20 e 21 de agosto corrente, entre as 13,00 e as 19,00 horas.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o requerente do pagamento de taxas pelo
licenciamento inerente ao referido evento desportivo.» (Doc.765 NIPG 13370/16) ----------------APOIOS DIVERSOS:
40) Apoios a atribuir no âmbito da segunda fase de candidaturas ao abrigo do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo, para as tipologias Apoio às Atividades Regulares e Apoio
Logístico – Pelouro do Associativismo:--------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1412/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 1 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------
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«Na sequência dos pedidos de apoio submetidos na segunda fase de candidaturas para os apoios
regulares e logísticos, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA),
a Comissão de Avaliação, nomeada para o efeito, nos termos do artigo 60.º do RMAA, procedeu
à análise e avaliação das candidaturas.
Da análise efetuada, a comissão elaborou o relatório de análise (em anexo), com a data de 29 de
julho.
Relativamente à elegibilidade das associações que submeteram candidatura(s), o relatório dá
conta, que as 21 associações candidatas preenchem os requisitos de admissão nos termos dos
artigos 3.º e 4.º do RMAA.
No que concerne à elegibilidade das candidaturas, o relatório dá ainda conta de que todos os
processos de candidatura apresentam a documentação necessária para a avaliação das
candidaturas.
A ponderação do apoio financeiro proposto, conforme determina o RMAA, tem por base as
seguintes premissas: a pontuação atribuída pela Comissão de Avaliação a cada uma das
candidaturas com base na aplicação de critérios específicos para cada tipo de apoio e a dotação
orçamental cabimentada para cada medida de apoio ao associativismo.
Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal, 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, no cumprimento
do artigo 61º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA) e tendo por base a
análise das candidaturas das associações para as tipologias de apoio às atividades regulares e
de apoio logístico levada a cabo pela Comissão de Avaliação, aprecie a presente proposta para
concessão de apoios:
1. Atividade Desportiva:
1.1.Apoio à Organização de Eventos e Atividades Desportivas Competitivas
Quantificação
N.º
Associação
Atividade
Atribuição
do apoio
Apoio Logístico
logístico
ADAP
- Campeonato
Associação
de de
Futebol
1
948,00 €
Desporto amador Amador
de
de Peniche
Peniche
ADAP
Associação
de Taça Cidade
2
286,80 €
Desporto amador de Peniche
de Peniche
ADAP
Associação
de
3
Supertaça
64,35 €
Desporto amador
de Peniche
Qualificativa
Nacional
4
Serrana UDCR
380,64 € 1 Transporte
Duplo
Mini
Trampolim
Campeonato
5
Serrana UDCR
Distrital Duplo
88,40 € 1 Transporte
Minitrampolim
Campeonato
6
Serrana UDCR
Distrital
de
88,40 € 1 Transporte
Trampolim
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Total

1299,15 €

557,44 €

1.2. Organização de Eventos e Atividades Desportivas não Competitivas
Quantificação
N.º
Associação
Atividade
Atribuição
do apoio
logístico
Associação de
Estudantes
da
Torneio
de
1
Escola Superior
15,90 €
Futsal
de Tecnologia do
Mar
Estágio
Clube
de
Internacional
2
Taekwondo de
306,00 €
de
Inverno
Peniche
2017
Grupo
Torneio 5 de
3
Desportivo
1 989,00 €
Outubro
Atouguiense
Grupo
Treinos
de
4
Desportivo
1 237,50 €
Captação
Atouguiense
Apresentação
PAC - Peniche das equipas de
5
449,55 €
Amigos Clube
Futsal
aos
adeptos
Torneio
de
PAC - Peniche
6
Futsal - PAC
484,38 €
Amigos Clube
no Natal
Atlético Clube de Torneio
de
7
115,50 €
Geraldes
Sueca
Total
4 275,93 €
321,90 €

Apoio Logístico
30
latas
de
cavala/ sardinha
7 sacos

Pavilhão
Gimnodesportivo
D. Luís de Ataíde
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2. Apoio à Atividade Cultural
2.1.Projetos de produção artística, de espetáculos e festivais, nos vários domínios das artes
Quantificaçã
N.º
Associação
Atividade
Atribuição
o do apoio
Apoio Logístico
logístico
6
Sinais
de
trânsito
para
corte de 2 ruas
2
Sinais
de
transito de sentido
proibido
46
Mastros
Associação
5 vasos cimento
Festa Anual
Cultural
para
mastros
N.ª Senhora
1
Desportiva
130,32 € 6 caixotes do lixo
do
Bom
Recreativa Casais
e
sacos
Sucesso
Mestre Mendo
3
contentores
para
lixo
1 tenda 6X9m
30
mesas
60 bancos ( para
250
refeições
aproximadamente
)
Associação
Sessão solene
2
Cultural Sénior de de abertura
337,50 €
Peniche
do ano
30
baias
1 palco (8X6)
Associação
de
25 vasos de flores
"
Aquela
Estudantes
da
10 caixotes do lixo
Semana"
3
Escola Superior
560,00 €
202,72 € 30 sacos do Lixo
Receção ao
de Tecnologia do
1
Tenda
caloiro
Mar
25
latas
de
sardinha / cavala
e respetivos sacos
Associação
de
Estudantes
da Livrete para
4
Escola Superior os
novos
95,63 €
de Tecnologia do estudantes
Mar
Associação
de
Estudantes
da Gala de Natal
1
carpete
5
Escola Superior AE
ESTM
115,05 €
14,50 € vermelha +- 10
de Tecnologia do 2016
metros
Mar
Associação
6.º Encontro
4
fogareiros
6
81,38 €
Desportiva
e de Clássicas e
4
paus
de

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 05.09.2016 * Livro 107 * Fl.672

N.º

Associação

Atividade

Atribuição

Recreativa Casal Ferrugentas
Moinho

7

8

9

Associação
3.º
Passeio
Humanitária dos Ferrugentas
Bombeiros
dos
Voluntários
de Bombeiros de
Peniche
Peniche

Centro
de
Solidariedade
Social Convívio e
Cultura
de
Geraldes
Centro
de
Solidariedade
Social Convívio e
Cultura
de
Geraldes

409,50 €

Festival
do
Rancho
Folclórico

270,00 €

Desfile
Nacional
Folclore

104,40 €

de

10

Coral
Stella Concertos de
Maris de Peniche Música Coral

11

Coral
Stella Concertos de
Maris de Peniche Outono / Seia

Quantificaçã
o do apoio
logístico

Apoio Logístico

bandeiras
1 tenda pequena (
9X6)
Entregar a 16 de
Setembro
4
contentores
pequenos
10 sacos para o
lixo
2
contentores
grandes
151,90 € 10
baias
20 mesas de
madeira
40
bancos
corridos
150 latas de
conserva

Estrados
a
levantar
em
Geraldes e voltar
a entregar. Dias e
horas a combinar.
43,44 €
Ofertas a coros e
convidados
Oferta de uma
refeição se houver
convidados
1 autocarro saída às 9 horas e
regresso às 23:30
/
24:00h
366,88 €
5
ofertas
da
Câmara
de
Peniche para os
coros e Câmara
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N.º

Associação

Atividade

Atribuição

Quantificaçã
o do apoio
logístico

Apoio Logístico
de Seia

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.ª
Grande
Grupo Desportivo
Festa do Dia
Atouguiense
dos Reis
1.ª
Grande
Grupo Desportivo
Noite
de
Atouguiense
Fados
1.ª
Grande
Grupo Desportivo
Festa de S.
Atouguiense
Martinho
Jantar
de
Grupo Desportivo
Natal
com
Atouguiense
sorteio
Núcleo
de Cerimónia do
Peniche da Liga Dia
de
dos Combatentes Finados
VI
Aniversário
Núcleo
de
do Nucleo de
Peniche da Liga
Peniche
da
dos Combatentes
Liga
dos
Combatentes
Rendibilros
Associação para a
Defesa
e Rendiarte Promoção
da Atelier
Renda de Bilros
de Peniche

Serrana UDCR

Jantar de S.
Martinho/ II
feira
do
artesanato

Serrana UDCR

Exposição de
aves/ festival
de sopas

1 080,00 €
1 050,00 €
1 260,00 €

202,72 €

1 Tenda Grande
10X15m

3 250,00 €
35,00 €

39,00 €

384,75 €

10 vasos de flores
habitualmente
utilizadas neste
evento
10 placas de
72,40 €
madeira
para
tapar material de
ginástica
10 mesas com 20
bancos
1 camião de
mercadorias
10 vasos de flores
30,00 € 10 placas de
madeira
para
tapar
material
desportivo

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 05.09.2016 * Livro 107 * Fl.674

N.º

Associação

Atividade

Festival
Natal
Serrana

Serrana UDCR

22

União Recreativa
Festas de São
Desportiva
e
Brás 2017
Cultural do Paço
Festival
de
União Recreativa
Acordeão/aco
Desportiva
e
rdeão
em
Cultural do Paço
espetáculo
Realização
União Recreativa
Passeio
Desportiva
e
Turístico
Cultural do Paço
Cultural

24

160,00 €

9 150,83 €

Total

Apoio Logístico

200 cadeiras de
plástico a ser
28,96 € entregue
na
Associação
"Serrana"
10 mesas em
madeira
36,00 €
20
bancos
compridos

de
da

21

23

Atribuição

Quantificaçã
o do apoio
logístico

1 autocarro de
transporte
de
121,80 €
passageiros para
Fátima
1 483,02 €

3. Atividade Solidária e Humanitária

N.º

Associação

Atividade

1

Associação
Dadores
Benévolos
Sangue
Peniche

2

Associação
Curso BREC
Humanitária dos - Busca e
Bombeiros
Salvamento
Voluntários
de em estrutura
Peniche
colapsada

Atribuição

de Encontro
Nacional de
de Dadores
de Benévolos em
Fátima

1 084,05 €

Quantificação
do apoio
logístico

Apoio Logístico

Autocarro
"Berlenga" com
140,86 € motorista
das
7:00h da manhã
às 17:30h
4
mesas
8
bancos
várias madeiras
antigas
das
escadas - estão
nos armazéns da
DOM
10 troncos de
100,00 €
pinheiro com 2m existe no parque
de máquinas da
C.M.P.
3
sacos
de
cimento
1 rolo de fita de
sinalização
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N.º

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Associação

Atividade

Associação
Curso RIT Humanitária dos
Equipa
de
Bombeiros
Intervenção
Voluntários
de
rápida
Peniche
Associação
Humanitária dos
SAR
DAY
Bombeiros
2016
Voluntários
de
Peniche
Associação
Recreativa
Tardes
de
Cultural
São
Convívio
Lourenço
da
Carqueja
Apoio
a
Centro
de
pessoas
Solidariedade
idosas e com
Social Convívio e
falta de meios
Cultura
de
de
Geraldes
subsistência
CERCIPeniche,
Cooperativa de
Educação
e Jornadas de
Reabilitação de Manutenção
Cidadãos
2016
Inadaptados,
CRL
Jardim
de
Festa
Infância de Serra
Natal
d'el Rei

Atribuição

Apoio Logístico

739,13 €

808,65 €

213,30 €

540,00 €

20 baldes de tinta
de água C4 - 15
1 443,44 €
litros
Andaimes
200 cadeiras de
plástico a ser
entregue
na
28,96 €
Associação
"Serrana" 1 dia
antes do evento.
1 Autocarro de 52
lugares
+
86,48 €
Motorista para
Alcobaça
10 mesas em
madeira
30,00 €
20
bancos
compridos

de

Natal
dos
Núcleo
de
Combatentes
Peniche da Liga
dos Núcleos
dos Combatentes
do Oeste
Almoço
União Recreativa
Convívio
/
Desportiva
e
receção ao
Cultural do Paço
emigrante
Festa
de
União Recreativa
Natal
Desportiva
e
Solidário
Cultural do Paço
Paço 2016

Quantificação
do apoio
logístico

90,00 €
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N.º

Associação

Atividade

Total

Quantificação
Atribuição
do apoio
logístico
3 475,13 €
1 829,74 €

Apoio Logístico

4. Apoio à Atividade Ambiental
N.º

Associação

Atividade

Atribuição

Quantificação
do apoio
logístico

Apoio Logístico

Arméria
Movimento
34.º Passeio
ambientalista
pedestre
de Peniche

1 autocarro para
a rota do castro
1
80,24 €
do zambujal Torres Vedras
Total
80,24 €
(Doc.766 NIPG 12569/16) ------------------------------------------------------------------------------------41) Apoio para a deslocação da comitiva de Peniche ao Torneio Nacional de Futebol de Rua
2016 – Pelouro da Juventude: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1413/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 22 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da técnica Marta Miguel, datada de 16/08/2016, que junto se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a concessão de apoio à deslocação
da comitiva de Peniche ao Torneio Nacional de Futebol de Rua 2016, no valor de 356,40€.»
(Doc.767 NIPG 13577/16) ------------------------------------------------------------------------------------42) Atribuição de apoio à Associação de Motociclismo de Peniche, no âmbito de uma
candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da 18.ª
Concentração Nacional Motard - Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------Deliberação n.º 1414/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 18 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 51º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Associação de
Motociclismo de Peniche, o apoio logístico para a 18.ª Concentração Nacional Motard, no âmbito
de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerandose que está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.768 NIPG
12692/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------43) Atribuição de apoio à Associação Juvenil de Peniche, no âmbito de uma candidatura
submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização do Intercâmbio
Internacional “Be Active” - Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1415/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 1 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5º e 51º
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do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Associação Juvenil
de Peniche, o apoio logístico para o Intercâmbio Internacional "Be Active", no âmbito de uma
candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que
está devidamente justificado o carácter excecional da iniciativa a apoiar.» -------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.769 NIPG 13272/16) ------------------------------------------------------------------44) Atribuição de apoio à Explore Portugal – Operador Turístico, L.da, para a realização do
programa das Assembleias Gerais da Associação Autocaravanista de Portugal – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1416/2016: Deliberado atribuir apoio à Explore Portugal – Operador Turístico,
L.da, para a realização do programa das Assembleias Gerais da Associação Autocaravanista de
Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (NIPG 13163/16) -----------------------------------------------------------------------------45) Comparticipação para transporte escolar – Constança Henriques Bento: --------------------Deliberação n.º 1417/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 23 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, apoie a solicitação da aluna
Constança Henriques Bento, em conformidade com a informação do setor da educação, que se
anexa.»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.770 NIPG 13623/16) ------------------------------------------------------------------46) Comparticipação para transporte escolar – Ana Rita Canhoto Correia: ----------------------Deliberação n.º 1418/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 23 de agosto de 2016, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos com a
utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Ana Rita
Canhoto Correia, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar o Ensino Secundário na Escola
Secundária da Lourinhã.» ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.771 NIPG 13624/16) ------------------------------------------------------------------47) Comparticipação para transporte escolar – Inês Silvério Fernandes:--------------------------Deliberação n.º 1419/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 23 de agosto de 2016, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos com a
utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Inês
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Silvério Fernandes, residente em Atouguia da Baleia, a fim de poder frequentar o Ensino
Articulado de Música, na Escola 2.3/Secundária Josefa de Óbidos.» ---------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.772 NIPG 13625/16) ------------------------------------------------------------------48) Comparticipação para transporte escolar – Marco António Laborinho Dias: ----------------Deliberação n.º 1420/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 23 de agosto de 2016, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos com a
utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Marco
António Laborinho Dias, residente em Casais de Mestre Mendo, a fim de poder frequentar o 7.º
Ano do Ensino Básico, na Escola Básica 1.2.3 de Peniche.» -------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.773 NIPG 13626/16) ------------------------------------------------------------------49) Comparticipação para transporte escolar – Carla Patrícia Leal Figueiredo Nunes: --------Deliberação n.º 1421/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer da Comissão de proteção de Crianças e Jovens de Peniche, datada de
2 de dezembro de 2015, que se anexa, corroborada pela senhor Vereador Clara Abrantes e pelo
Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, proponho que a Câmara Municipal,
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, continue a suportar os encargos com a utilização de transportes
públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Carla Patrícia Leal Figueiredo
Nunes, residente em Peniche, a fim de poder frequentar a Escola de Miragaia, no Ensino
Especial.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.774 NIPG 13627/16) ------------------------------------------------------------------50) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Fernandes Pinto: -----------------------Deliberação n.º 1422/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 23 de agosto de 2016, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos com a
utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Carolina
Fernandes Pinto, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar o 9.º Ano do Ensino Básico, na
Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» --------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.775 NIPG 13628/16) ------------------------------------------------------------------51) Comparticipação para transporte escolar – Inês Canas Rodrigues: ----------------------------Deliberação n.º 1423/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
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em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 23 de agosto de 2016, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos com a
utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Inês
Canas Rodrigues, residente no Alto Veríssimo, a fim de poder frequentar o 10.º Ano do Ensino
Secundário, na Escola Secundária Dr. João Manuel da Costa Delgado, em Lourinhã.» ----------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.776 NIPG 13629/16) ------------------------------------------------------------------52) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Fonseca Costa: ---------------------------Deliberação n.º 1424/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 23 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, apoie a solicitação da aluna
Beatriz Fonseca Costa, em conformidade com a informação do setor da educação, que se anexa.»
O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.777 NIPG13630/16) -------------------------------------------------------------------53) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Casimiro Santos: ---------------------Deliberação n.º 1425/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 31 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, apoie a solicitação do aluno
Francisco Casimiro Santos, em conformidade com a informação do setor da educação, que se
anexa.»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.778 NIPG 13954/16) ------------------------------------------------------------------54) Comparticipação para transporte escolar – Diogo Emanuel Pedroso de Passos: ------------Deliberação n.º 1426/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer do Pelouro da Educação, datado de 31 de agosto de 2016, que se anexa,
proponho que a Câmara Municipal, 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, comparticipe nos encargos com a
utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Diogo
Emanuel Pedroso de Passos, residente na Serra d’El-Rei, a fim de poder frequentar o 9.º Ano do
Ensino Básico/Vocacional – 3 Cozinha, na Escola Básica D. Luís de Ataíde.» ----------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.779 NIPG 13952/16) ------------------------------------------------------------------55) Comparticipação para transporte escolar – Carolina dos Ramos Salavessa de Carvalho: -Deliberação n.º 1427/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
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em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 31 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, apoie a solicitação da aluna
Carolina dos Ramos Salavessa de Carvalho, em conformidade com a informação do setor da
educação, que se anexa.» -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.780 NIPG 13950/16) ------------------------------------------------------------------56) Comparticipação para transporte escolar – Inês Ferreira Martinho: --------------------------Deliberação n.º 1428/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 31 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, apoie a solicitação da aluna
Inês Ferreira Martinho, em conformidade com a informação do setor da educação, que se anexa.»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.781 NIPG 13957/16) ------------------------------------------------------------------57) Comparticipação para transporte escolar – Afonso Reis Casimiro: ----------------------------Deliberação n.º 1429/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 31 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, apoie a solicitação do aluno
Afonso Reis Casimiro, em conformidade com a informação do setor da educação, que se anexa.»
O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.782 NIPG 13961/16) ------------------------------------------------------------------58) Comparticipação para transporte escolar – Inês Nunes Caetano: ------------------------------Deliberação n.º 1430/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 31 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 31 de agosto de 2016, que se
anexa, proponho que a Câmara Municipal, 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, apoie a solicitação da aluna
Inês Nunes Caetano, em conformidade com a informação do setor da educação, que se anexa.» O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.783 NIPG 13959/16) ------------------------------------------------------------------59) Atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia, para pagamento de
energia elétrica consumida no ATL de Atouguia da Baleia – Pelouro das Finanças: ------------Deliberação n.º 1431/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando a informação da DDAF, 94/2016, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal, nos termos da cláusula III ponto B n.º 1 do protocolo de cedência a titulo precário das
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instalações da escola pré-primária de Atouguia da Baleia para funcionamento de um centro de
atividades de tempos livres, celebrado a 12 de fevereiro de 1987, entre o Município de Peniche e
a Freguesia de Atouguia da Baleia, autorize o pagamento à Freguesia de Atouguia da Baleia para
comparticipação das despesas tidas com o fornecimento de energia elétrica ao ATL da vila de
Atouguia da Baleia, no valor de 4479,53€ relativas aos seguintes períodos:
 16 de dezembro de 2015 a 15 de junho de 2016 no valor de 831,57€;
 16 de junho de 2015 a 15 de dezembro de 2015 no valor de 366,35€;
 15 de dezembro de 2014 a 15 de junho de 2015 no valor de 710,25€;
 8 de maio de 2014 a 15 de dezembro de 2014 no valor de 555,03€;
 20 de junho de 2013 a 12 de dezembro de 2013 no valor de 433,49€;
 7 de dezembro de 2012 a 20 de junho de 2013 no valor de 885,89€, e
 29 de novembro de 2011 a 29 de maio de 2012 no valor de 696,95€.»
O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.784 NIPG 11767/16) ------------------------------------------------------------------50) Transferência para as freguesias das verbas referentes ao processo da eleição para o
Presidente da República – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------Deliberação n.º 1432/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 1 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da secção de contabilidade de 25 de agosto de 2016, em anexo,
proponho que a Câmara Municipal autorize a transferência dos valores de 272,66, 105,70, 72,98
e 424,56 euros, para as freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Serra d'El-Rei e Peniche
respetivamente, correspondentes à repartição da verba recebida da Secretaria Geral do
Ministério da Administração Interna, referente ao processo de eleição para o Presidente da
República, ano 2016, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 162/79, de 30 de maio, no DecretoLei n.º 410-B/79, de 27 de setembro, e na Lei n.º 13/99, de 22 de março.» ---------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.785 NIPG 11957/16) ------------------------------------------------------------------OUTROS:
51) Ressarcimento por danos – Miguel Francisco Cruz Romano Guedes:-------------------------Deliberação n.º 1433/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 12 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Serviço de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho n.º
205/2016, datada de 18 de abril de 2016, proponho que a Câmara Municipal assuma os encargos
provenientes do sinistro, ressarcindo Miguel Francisco Cruz Romano Guedes de todos os danos
reclamados, no valor de 206,91 € (duzentos e seis euros e noventa e um cêntimos).» (Doc.786
NIPG 5340/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
Deliberação n.º 1434/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da
Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de duas reuniões extraordinárias, nos dias 9
de setembro, com início às nove horas e trinta minutos, e no dia 13 de setembro, com início às
vinte e uma horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1435/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou,
nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo.--------------------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada
no dia 3 de outubro de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto
haver sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ------------------------------------

