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ATA N.º 50/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016
Aos vinte e seis 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, Jorge Alberto Bombas Amador,
Vice-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 antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Estudo urbanístico de requalificação para a Praça Jacob Rodrigues
Pereira/Largo 5 de Outubro – Largo D. Pedro V – Rua José Estevão – Campo da República (cidade
de Peniche);----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Ordenamento do estacionamento na Rua Marquês de Pombal, em Peniche;---------------------- 3) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª
13/16, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel - RADAR – Construção Civil, L.da e
Outro;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Alteração ao tipo de ocupação do lote 4 do alvará de loteamento e de obras de
urbanização nº 7/91 - Larguia Engenharia, L.da; ------------------------------------------------------------------------------ 5) Pedido de licenciamento para construção de posto de abastecimento de
combustíveis, para o prédio sito na Estrada Nacional 114, em Porto de Lobos – Distripeniche Supermercados, L.da; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações efetuadas a
estabelecimento industrial, sito na Avenida Monsenhor Manuel de Bastos Rodrigues de Sousa, em
Peniche - ESIP - European Seafood Investments Portugal, S.A.; ---------------------------------------------------------- 7) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel; ------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 8) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras
de urbanização de uma operação de loteamento, sita na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei –
Francisco Sabino da Mata; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Obras a realizar por administração direta, de 19 de setembro a 11 de novembro
de 2016 – Pelouro das Obras Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------- 10) Sinalização rodoviária na Avenida 25 de Abril, em Peniche – Pelouro do
Trânsito;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11) Sinalização rodoviária na Rua das Cortes e Estrada da Seixeira, em Atouguia
da Baleia - Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Protocolo a celebrar entre a Escola Secundária de Peniche e a Câmara
Municipal de Peniche, no âmbito da candidatura ao Programa Centro Qualifica – Pelouro das
Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 13) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de rua, em
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Peniche, com isenção de taxas – Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional; --------------------------------------- 14) Ocupação de espaço público para colocação de equipamento de apoio a
filmagens, na Rua Francisco Gerónimo Ribeiro, na Consolação, com isenção de taxas – Shine Ibéria;
------------------- 15) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório
para angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, pela Renascer Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro das
Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao
Arrendamento Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social;-------------- ---------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 17) Horário de funcionamento do Museu de Renda de Bilros de Peniche – Pelouro
da Cultura;-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Reclamação do Serviço de Cemitério de Peniche – Pelouro dos Cemitérios;----------------- Contratação de empréstimos: ---------------------------------------------------------------------------------- 19) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa
Senhora da Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20) Circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico, no ano
letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 21) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2016, e fundos disponíveis
referentes a agosto e setembro de 2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------- 22) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; ------------------- Fixação de preços e taxas: ------------------------------------------------------------------------------------- 23) Venda de material promocional do Museu de Renda de Bilros de Peniche –
Pelouro da Cultura;---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 24) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado
Passeio de Motos Clássicas, com isenção de taxas – Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários de Peniche; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25) Licenciamento de espetáculo musical, denominado XX Festival de Bandas
Filarmónicas – Freguesia de Serra d'El-Rei; ---------------------------------------------------------------------------------- 26) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado
6.º Encontro de Clássicas Ferrugentas, com isenção de taxas – Associação Desportiva Recreativa
Casal Moinho;---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Comparticipação para transporte escolar – Leandro Ribeiro Raimundo;------------------------- 28) Comparticipação para transporte escolar – Luís Filipe Passos Dionísio;------------------------- 29) Comparticipação para transporte escolar – Leonardo Miguel Vitorino da Costa;
------------------- 30) Comparticipação para transporte escolar – Soraia Martins Zarro;-------------------------------- 31) Comparticipação para transporte escolar – Ana Catarina Alves Rosa;--------------------------- 32) Comparticipação para transporte escolar – Isabel Marquês Rosa;--------------------------------- 33) Atribuição de apoio logístico à Arméria – Movimento Ambientalista de
Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para
a realização de uma palestra pública – Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------------- 34) Atribuição de apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e
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Recreativa, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual,
para a realização do Jantar de São Martinho e Feira de Artesanato - Pelouro do Associativismo; ------------------- 35) Atribuição de apoio logístico à Freguesia de Ferrel, para aquisição de
maquinaria e recuperação do Parque Infantil – Pelouro das Freguesias; ------------------------------------------------- 36) Atribuição de apoio para a realização do programa da RTP, denominado
Praias Olímpicas – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------ 37) Apoio à visita do Primeiro-ministro, à ilha da Berlenga – Pelouro das
Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38) Atribuição de apoio para a realização do evento denominado 35.º Aniversário
da Reserva Natural das Berlengas – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------- 39) Atribuição de apoio para a realização da Semana Tanto Mar 2016 - Pelouro
das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 40) Atribuição de apoio à Oceanevents para realização do evento denominado
Meo Rip Curl Pro Portugal 2016 – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------ 41) Atribuição de apoio ao Académico de Torres Vedras para realização de
provas de orientação, no âmbito da Taça de Portugal de Orientação de Precisão e Campeonato
Nacional de Estafetas de Orientação de Precisão – Pelouro – Pelouro das Atividades Económicas;
------------------- 42) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, para o
transporte das crianças que frequentam a EB 1 do Lugar da Estrada, no ano letivo 2016/2017, e
usufruem do serviço de refeições escolares – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------ 43) Atribuição de apoio financeiro, à União Desportiva e Cultural de São
Bernardino para o transporte das crianças de São Bernardino e Casais do Júlio que frequentam o
Jardim de Infância de Geraldes, no ano letivo 2014/2015 – Pelouro da Educação; ------------------------------------- 44) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, para minimizar
os custos de funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições
escolares, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; --------------------------------------------------------------- 45) Atribuição de apoio financeiro à Associação Desportiva e Recreativa do Casal
Moinho, para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à
família e refeições escolares, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; ---------------------------------------- 46) Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social da Bufarda, para minimizar
os custos de funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições
escolares, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; --------------------------------------------------------------- 47) Atribuição de apoio financeiro à associação Juvenil de Peniche, para o
transporte das crianças que frequentam a EB 1 da Prageira, no ano letivo 2016/2017, e usufruem
do serviço de refeições escolares – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------ 48) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos que
frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 –
Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------------------------------------------------------------------------------------ 49) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos que
frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 –
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; --------------------------------------------------------------------------------- 50) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos que
frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------------------------------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------------------------ 51) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2017;
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52) Edifício Sede da Freguesia de Peniche. --------------------------------------------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
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A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos, encontrandose na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ------------------O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, só participou na reunião até às dezasseis
horas e vinte e cinco minutos, tendo saído quando decorria a apreciação do ponto um da ordem
do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Ângelo Marques só participou na reunião até às dezoito horas e vinte e cinco
minutos, tendo saído após a apreciação e votação do ponto seis da ordem do dia. ----------------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 e Etelvina Alves, Chefe de Divisão e Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a seis da ordem
do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Vice-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 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. ----------------------------------------------------------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 19 de setembro, reuniu-se com os concessionários dos apoios de praia. --------------------- No dia 20 de setembro, participou numa sessão de apresentação dos premiados, na sequência de
um projeto da EDP intitulado, EDP Mar Sem Fim, um projeto pioneiro de descoberta de ondas
grandes, desconhecidas e inexploradas em Portugal. ------------------------------------------------------ Deslocou-se a Bruxelas, para participar na Rede Transnacional Atlântica, rede em que a Fórum
Oceano se encontra envolvida, composta por representantes dos conselhos económicos e sociais de
toda a faixa Atlântica, sendo, no caso de Portugal, assumida essa representação pelo Cluster do Mar.
- No dia 22 de setembro, esteve presente na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste, a
propósito da revisão do POC. --------------------------------------------------------------------------------- No dia 23 de setembro, participou na sessão de abertura do Congresso da Sociedade Portuguesa
de Cirurgia da Mão, que decorreu em Peniche.------------------------------------------------------------- No dia 23 de setembro, participou na reunião da comissão executiva do Life Berlenga, realizada
na Ilha da Berlenga, onde tomou contacto, no terreno, do trabalho que está a ser desenvolvido,
com vista à extinção do rato preto. ---------------------------------------------------------------------------
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- No dia 23 de setembro, esteve presente, em mais uma sessão de A poesia anda por aí. ----------- No dia 26 de setembro, recebeu o senhor José Maria, da empresa Penimar, no sentido de serem
encontradas soluções para a concretização de três embarcações que lhes foram encomendadas. --- No dia 26 de setembro, reuniu-se na Escola Secundária de Peniche, a propósito da aprovação de
um Centro de Formação Desportiva Náutica, para a área do surf. --------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 19 a 26 de setembro do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na reunião de Elaboração do Mapa de Obras Municipal;
- Na reunião com as várias forças de segurança intervenientes na organização do Campeonato
Mundial de Surf;
- Na Hasta Pública sobre alienação de material lenhoso - Pinhal Municipal do Vale Grande;
- Na iniciativa promovida pela Associação de Motociclismo de Peniche em jeito de agradecimento
a todos os que colaboraram e apoiaram a 18ª Concentração Motard;
- Na cerimónia de apresentação das equipas do PAC - Peniche Amigos Clube para a época
2016/2017. Esta iniciativa contou com jogos do intervalo de escalões de petizes a juniores e com
a presença de alguns clubes da região.
- Na visita às diversas intervenções municipais em curso, a saber: Polidesportivo do Bairro
SantaMaria; Instalação de candeeiros de iluminação pública; Novo espaço de apoio ao centro de
acolhimento de animais;Intervenção no passeio na Avenida das Escolas; Pavimentação da Rua
do Farol; zona do Coosofi/Verde-mar; Reabilitação da Ciclovia Baleal-Ferrel e Intervenção em
18 casas no Bairro do Calvário.
Dar conta que a CMP irá instalar três conjuntos de equipamentos de recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos em três dos locais considerados, nesta fase, prioritários: Largo dos Amigos do Baleal;
Largo José da Costa-Rua José Estevão e Rua Vasco da Gama-Campo da República.
Informar também que iniciará, hoje, dia 26 de setembro, a 2.ª fase da pavimentação da Avenida
Mariano Calado.
- Participou nos Cirios do Senhor Jesus e São Pedro de Carvalhal;
- No início da época desportiva do GDP.» -----------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reuniu-se com diversas associações, no âmbito daquilo que são as candidaturas ao investimento.
- Esteve presente no lançamento do livro Dependências Online: O Poder das Tecnologias, de
Ivone Patrão e Daniel Sampaio.------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente no segundo encontro do Viver Romed, que se realizou em Torres Vedras, que
tem como objetivo assegurar a equidade da mediação entre as comunidades ciganas e as
instituições, promovendo a mudança através da participação democrática da população. ----------Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Congratulou o Tiago Cação e o Kevin Santos, que se sagraram campeões nacional e regional, no
ténis, a pares e na canoagem, respetivamente. O senhor Presidente da Câmara disse associaremse a todas as felicitações, particularmente a estes dois casos bem-sucedidos. ------------------------- Assinalou os resultados alcançados pelos dois Grupos Desportivos de Atouguia da Baleia e
Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao protocolo com o Grupo Desportivo Atouguiense.
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O senhor Presidente da Câmara informou, uma vez mais, relativamente à presença da Assessora
Jurídica na área do procedimento administrativo e atividade regulamentar, Dr.ª Ana Cláudia
Guedes, na próxima reunião da Câmara Municipal, onde será enquadrada a questão dos protocolos
à luz daquilo que é o histórico relacional, antes da questão do Associativismo. ---------------------- Questionou qual o ponto de situação relativamente ao concurso para Diretor Delegado dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. O senhor Presidente da Câmara disse que iria
obter informação nos Serviços, para posteriormente prestar essa informação aos senhores
Vereadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Questionou se os trabalhos relativos à intervenção no terreno, cuja propriedade é do senhor João
Maciel, sito na Rua Jangada de Pedra, em Peniche, do qual cedeu uma parte para benfeitorias, já
haviam sido retomados. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que havia ficado assumido
o compromisso de se apresentar um cronograma, documento que solicitou ao senhor engenheiro
Francisco Silva, Diretor do Departamento de Obras Municipais e que será presente na próxima
reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao Centro de Convívio de Peniche. A senhora
Vereadora Clara Abrantes deu conta de que o centro de convívio se encontra a funcionar com
cerca de trinta utentes, todas elas mulheres e da existência de uma pessoa que é responsável pela
dinamização das atividades do Centro. Assumiu o compromisso de disponibilizar uma informação
relativamente ao funcionamento do Centro de Convívio. ------------------------------------------------ Questionou relativamente ao ponto de situação em que se encontra o processo de requalificação
do Campo da República. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da
Câmara para trazer informação relativamente à questão da requalificação do Campo da República,
na reunião da Câmara Municipal, a realizar no dia 10 de outubro de 2016, estando associada a esta,
a questão da concretização das acessibilidades. ------------------------------------------------------------ Contestou a situação atual da Casa Mortuária de Peniche, onde foi efetuado um grande
investimento, referindo, uma vez mais, a questão do agendamento da reunião com a Paróquia de
Peniche. O senhor Presidente da Câmara apresentou duas soluções para esta situação, que
passam por fazer-se uma reunião mais restrita para abordar o assunto, ou convidar-se o Padre
Diogo para dialogarem. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que havia um histórico, até
à construção da Casa Mortuária e um outro, do último ano, que diz que, a igreja católica entende
que a Casa Mortuária não é um espaço com todas as condições para a realização dos atos religiosos.
Esclareceu que o conceito da Casa Mortuária, aquando da sua construção, não era a de realização
das cerimónias religiosas, filosofia essa que foi alterada por toda a estrutura da igreja católica,
construindo num outro espaço, uma casa mortuária alternativa à existente. --------------------------- Solicitou informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de
Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria agendado na ordem de
trabalhos da reunião de câmara de dia 10 de outubro de 2016. -----------------------------------------Senhora Vereadora Sofia Barradas:
- Solicitou o ponto de situação relativamente ao equipamento municipal da Praia do Molhe Leste.
O senhor Presidente da Câmara deu conta de que foram enviados os elementos solicitados pela
CCDR, por forma a dar continuidade à apreciação do processo. ---------------------------------------- Disse continuar a aguardar informação relativamente ao aproveitamento que se pretendia fazer, das
antigas áreas de café e supermercado, que existiram no Parque Municipal de Campismo de Peniche
e à listagem das reclamações apresentadas pelos utentes do Parque, nos últimos três anos, incluindo
esta ultima época balnear. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que na última reunião de
câmara, foi dada, à senhora Vereadora, informação sobre a utilização que é dada aos espaços antigos.
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Sobre as intervenções na portaria, disse ter informado que iriam constar do mapa de obras e que, só,
não tinha feito chegar as propostas relativas à utilização futuras desses espaços. O senhor Presidente
da Câmara disse que iria solicitar à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, a abordagem à
questão das antigas instalações do Parque Municipal de Campismo de Peniche. ----------------------- Questionou relativamente ao ponto de situação do projeto de revitalização do skate park. O
senhor Presidente da Câmara disse que o orçamento apresentado pela equipa responsável pela
revitalização do skate park não era o previsto, e por isso teria que reunir-se com a equipa, para que
apresentassem uma outra versão, mais económica. -------------------------------------------------------- Perguntou se existia algum projeto de revitalização para o jardim de São Vicente, em Peniche. O
senhor Vice-Presidente da Câmara informou que na reunião de câmara, a realizar no dia 10 de
outubro de 2016, seria apresentada uma proposta que, também, contemplava esta situação. ------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Disse ter tido a informação de que, a União Desportiva e Cultural de São Bernardino, foi
notificada com informação de que lhes seria atribuído um subsídio, no valor de 1.610,25 euros,
para a festa de verão. E que, posteriormente, haviam recebido, por correio eletrónico, a retificação
desse valor, por se ter tratado de uma gralha de origem informática na coluna de atribuição.
Solicitou um pedido de esclarecimento relativamente a esta situação, bem como, à deliberação
tomada. A senhora Vereadora Clara Abrantes esclareceu a situação e disse que seria apresentada
uma informação por escrito relativamente ao esclarecimento deste assunto. -------------------------- Solicitou esclarecimento relativamente a uma deliberação, datada de 2 de dezembro de 2009,
relativa à atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Atouguia da
Baleia, designadamente para a igreja de Geraldes, no valor de 1.100,00 euros, para aquisição de
tinta, que continua por ser atribuído. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços que
se procedessem ao pagamento do valor em divida. ------------------------------------------------------- Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que diligenciasse, no sentido de perceber, de que forma
o Município de Peniche poderia recorrer à linha de financiamento de 5 milhões de euros, no âmbito
do programa All for All, que visa tornar acessível a todos, do ponto de vista das acessibilidades, a
oferta turística nacional. O senhor Presidente da Câmara deu conta de, já ter enviado ao Técnico
Superior do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos, Rodolfo Veríssimo e ao
Chefe de Gabinete da Presidência, Jorge Abrantes, um e-mail para acompanharem este processo.
- Solicitou o ponto de situação, em relação aos processos de instalação de postos de abastecimento
de combustíveis. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar à Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística informação sobre os processos. ------------------------------------- Referiu o interesse na existência de uma manobra diplomática por parte do senhor Presidente da
Câmara, no sentido de tentar persuadir para que não sejam efetuados grafitis nos arruamentos da
cidade, mais concretamente, no chão das zonas pedonais, alusivos à questão de Peniche Livre de
Petróleo, uma vez que, produzem um efeito nefasto nas paisagens da cidade e não sensibilizam
mais as pessoas, para o flagelo da exploração do petróleo. O senhor Presidente da Câmara disse
que iria avaliar a melhor forma de proceder, por forma a evitar a eventual acusação de interferir
com a liberdade de expressão. --------------------------------------------------------------------------------- Questionou que estratégias está o senhor Presidente da Câmara a empreender, para trazer
visitantes à cidade, durante a etapa do Campeonato do Mundo de Surf, em Peniche. O senhor
Presidente da Câmara deu conta das ações que estavam previstas, no sentido de aumentar o
número de visitantes na cidade, recorrendo à divulgação, através de um programa,
designadamente, a realização de exposições, visualização de filmes e documentários, ligados à
temática do surf e dar visibilidade às ações da iniciativa privada. --------------------------------------- Solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara informação atualizada, em relação às viaturas do
Serviço de Higiene e Limpeza, que têm estado em reparação e quanto é que tem sido investido,
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uma vez que, a avaria das viaturas tem sido frequentemente utilizada como argumento para a não
concretização dos trabalhos afetos a essas viaturas. O senhor Presidente da Câmara disse que
seria apresentada informação relativa ao assunto. ---------------------------------------------------------- Manifestou, uma vez mais, o seu incómodo relativamente ao não aproveitamento de toda a
potencialidade da zona do fosso da muralha, que fica muito aquém daquilo que poderia significar
para o desenvolvimento do concelho. O senhor Presidente da Câmara disse que iria incluir o
assunto, na ordem de trabalhos de uma próxima reunião de câmara. ----------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao regulamento de comércio a retalho não sedentário
do concelho de Peniche. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que será incluído no pacote
das questões relacionadas com os regulamentos, às quais, a Assessora Jurídica na área do
procedimento administrativo e atividade regulamentar, Dr.ª Ana Cláudia Guedes, prestará
esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------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 de requalificação 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 1516/2016: Deliberado, por maioria, com dois votos contra, dos senhores
Vereadores do Partido Social Democrata, e cinco votos a favor, dos restantes membros da Câmara
Municipal, concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara de que a intervenção de
requalificação seja feita sem a deslocalização dos táxis, e, por unanimidade, concordar com a proposta
do senhor Presidente da Câmara de que a intervenção se prolongue pela Rua Alexandre Herculano até
ao entroncamento com Largo Dr. Figueiredo Faria. ------------------------------------------------------------Durante a apreciação do estudo urbanístico de requalificação para a Praça Jacob Rodrigues Pereira,
Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estevão e Campo da República, na cidade de Peniche,
usaram da palavra os seguintes membros da Câmara Municipal: --------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves manifestou a sua preocupação relativamente à questão da
relocalização dos táxis para uma zona, onde o estacionamento já é escasso, sem que hajam alternativas.
Disse não o chocar que os táxis permaneçam onde estão atualmente, tendo, neste caso, que se proceder
a um arranjo diferente, nomeadamente, no que concerne aos materiais a utilizar. O senhor Vereador
Filipe Sales disse ser objetivamente contra que se faça esta intervenção sem que se faça a alteração de
fundo. Referiu que a discussão que tem havido sobre este assunto, não foi tida de uma forma
consequente, criando dúvidas, aos próprios serviços, no que respeita às pretensões da Câmara
Municipal. Disse julgar estar convencido que a intervenção, a fazer no local, deveria ser mais ousada,
mais arrojada e com uma visão futurista, que prevê a alteração da localização da praça de táxis.
Esclareceu que esta alteração nunca poderia ser efetuada de forma unilateral, de imposição de uma
relocalização para a praça de táxis, sem saber qual a posição dos taxistas relativamente a esta alteração
de localização. Considerou que a solução apresentada, de manutenção da praça de táxis, não é a ideal
para ter no local, mas ir ao encontro da solução, que o PSD sempre defendeu, de relocalização da praça
de táxis, com a condição de ouvir, em primeira instância, os taxistas. A senhora Vereadora Sofia
Barradas disse concordar em pleno com o que o senhor vereador Filipe Sales havia dito, que não dava
por garantido que os taxistas tivessem que passar para a zona de estacionamento mais central e julga
que, seria uma oportunidade perdida falar-se na requalificação da praça sem esta componente. O
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senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que este projeto surgiu na Câmara Municipal, no
anterior mandato, e que a questão dos táxis, nunca havia sido colocada em sede de câmara, aquando
da discussão da solução de faseamento desta intervenção. Referiu que a aprovação das três fases de
execução da obra, não contemplava a mudança de local da praça de táxis. O senhor Vereador Jorge
Gonçalves sugeriu tornar pagos, alguns locais de estacionamento que, atualmente são gratuitos. O
senhor Presidente da Câmara sugeriu que, sob a coordenação do senhor Vice-Presidente da Câmara,
e envolvendo a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e o Departamento de Obras Municipais,
partissem para a concretização do plano. Relativamente à questão das esplanadas o senhor Vereador
Jorge Gonçalves disse ter algumas reservas relativamente à geminação das esplanadas, dizendo ter
dúvidas, se, do ponto de vista da imagem, esta não se tornará um pouco pesada. O senhor Presidente
da Câmara disse, também não concordar com esta solução, todavia, sobre os materiais definidos para
o local, disse julgar que são os que mais se ajustam, não verificando grandes alternativas, para o efeito.
O senhor Vereador Filipe Sales disse que um dos grandes méritos deste estudo para a requalificação
da Praça, prende-se também, com a questão das esplanadas, no entanto tinha dúvidas relativamente ao
critério apresentado. Disse parecer-lhe interessante que se defina quais os materiais e modelos a adotar,
por forma a que o espaço se torne mais harmonioso e mais apelativo, do ponto de vista estético, e que
a deliberação a tomar sobre este assunto, não conflitue com o regulamento existente. Relativamente à
implantação da própria esplanada disse julgar que, deve ser apreciado caso a caso e posteriormente
interpretado com o regulamento municipal de publicidade e ocupação do espaço público. O senhor
Presidente da Câmara disse que relativamente à implantação de esplanadas, sejam elas de que
natureza forem, há o entendimento de que não devem ultrapassar a largura da fachada de cada um dos
estabelecimentos. O senhor Vereador Ângelo Marques disse parecer-lhe ter que haver uma ideia de
standarização do espaço. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços que
complementassem o estudo com uma abordagem às esplanadas abertas. -----------------------------------Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram a seguinte declaração de voto:
«Os vereadores do Partido Social Democrata repudiam o modo como foi liderado o processo do
Estudo urbanístico de requalificação para o eixo Praça Jacob Rodrigues Pereira/Largo 5 de Outubro
– Largo D. Pedro V – Rua José Estevão – Campo da República.
A área em estudo foi alargada desde a primeira vez que o assunto foi submetido a discussão na
Câmara Municipal. Para os vereadores do PSD, não faz sentido analisar apenas o Largo 5 de
Outubro e o Largo D. Pedro V, devendo efetuar-se uma análise que possibilite uma verdadeira
requalificação dos eixos estruturantes da cidade com uma perspetiva holística e abrangente tendo em
conta a necessidade da sua valorização.
Posto isto,
1. Tendo já sido tomada a deliberação que permitirá reabrir ao trânsito automóvel o Largo 5 de
Outubro e o Largo D. Pedro V, compatibilizando-os com zonas pedonais, é lamentável que
continue por concretizar a intervenção que estimulará o comércio local que ainda ali existe.
2. É confrangedora a falta de arrojo e ousadia em empreender numa Praça Jacob Rodrigues
Pereira moderna e sofisticada que privilegie as zonas pedonais e a segurança rodoviária,
articulando-a com a urgente requalificação e revitalização do depauperado jardim público.
3. Para além da oportunidade desperdiçada e da evidente dificuldade em tomar decisões
estratégicas (o assunto foi agendado aproximadamente duas dezenas de vezes desde Outubro
de 2014), é notória a incapacidade de liderança por parte do executivo CDU ao alocar
recursos humanos a projetar soluções atrás de soluções, sem que tenha existido uma ideia
clara e objetiva do que era pretendido.
Peniche está refém de pessoas sem rasgo, sem visão e sem ambição – que apenas pensam em lançar
mão de alcatrão para tapar buracos em tempo eleitoral, mas são incapazes de pensar num projeto de
requalificação estruturante. A qualidade de vidas dos penicheiros não pode depender de ciclos
eleitorais.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por ter saído da reunião, o senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, não participou na
apreciação e votação dos pontos que se seguem. ------------------------------------------------------------2) Ordenamento do estacionamento na Rua Marquês de Pombal, em Peniche: ------------------Deliberação n.º 1517/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que seja aprovado o projeto apresentado pelos serviços, para
ordenamento do estacionamento na Rua Marquês de Pombal, a norte do cruzamento com a Rua
Garrett, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara deu indicação aos serviços da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística para comunicarem a presente deliberação à Segurança Social e
à Junta de Freguesia de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------Os documentos que serviram de base à proposta verbal apresentada pelo senhor Presidente da
Câmara dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.822) --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Filipe Sales disse duvidar que a solução apresentada acautele a questão das
acessibilidades ao edifício, uma vez que uma acessibilidade pressupõe um percurso igualmente
acessível. Considerou estar a criar-se uma acessibilidade a fingir. O senhor Vereador Ângelo
Marques disse que o que o senhor Vereador Filipe Sales disse fazia todo o sentido, no entanto,
julga que esta solução não impede que, no futuro, se vá ao encontro da solução ideal. ------------3) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª 13/16, para
o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel - RADAR – Construção Civil, L.da e Outro:--------Deliberação n.º 1518/2016: Deliberado voltar a apreciar o pedido de licenciamento para
alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 13/16, emitida para o prédio sito na
Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado pela empresa RADAR – Construção Civil, L.da e Outro,
na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 88/16). ---------------------------------------------4) Alteração ao tipo de ocupação do lote 4 do alvará de loteamento e de obras de urbanização
nº 7/91 - Larguia Engenharia, L.da: ------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1519/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 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, a alteração do tipo de ocupação prevista para o lote n.º 4, que passará a contemplar
também comércio e ou serviços, ficando com 5 fogos e 1 unidade de ocupação para
comércio/serviços. Aprovar a nova planta síntese, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.» (Doc.823 DPGU L28/86) ---5) Pedido de licenciamento para construção de posto de abastecimento de combustíveis, para o
prédio sito na Estrada Nacional 114, em Porto de Lobos – Distripeniche - Supermercados, L.da:
Deliberação n.º 1520/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 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 de posto de abastecimento de combustíveis, a implantar no prédio sito na Estrada
Nacional 114, em Porto de Lobos, apresentado em nome de Distripeniche – Supermercados, L.da,
no dia 20 de janeiro de 2015, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento (DPGU), datado de 20 de setembro 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
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referido» (Doc.824 DPGU 8/15) ----------------------------------------------------------------------------6) Pedido de licenciamento para legalização de alterações efetuadas a estabelecimento
industrial, sito na Avenida Monsenhor Manuel de Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche ESIP - European Seafood Investments Portugal, S.A.: ------------------------------------------------Deliberação n.º 1521/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 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 legalização de alterações efetuadas a estabelecimento industrial, sito na Avenida Monsenhor
Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, apresentado em nome de ESIP - European
Seafood Investments Portugal, S.A., no dia 17 de junho de 2016, nas condições do parecer da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 19 de setembro 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.825 DPGU 98/16) ------------------------------Por ter saído da reunião, o senhor Vereador Ângelo Marques não participou na apreciação e
votação dos pontos que se seguem. --------------------------------------------------------------------------7) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel: -------------------------------------Deliberação n.º 1522/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos
referentes ao processo POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel. ----------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
8) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras de
urbanização de uma operação de loteamento, sita na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei –
Francisco Sabino da Mata: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1523/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que sejam nomeados os senhores engenheiros Tânia Silva,
Herménia Coelho, Nuno Carvalho e Guilherme Pereira, para constituírem a comissão de vistoria
para efeitos de receção definitiva das obras de urbanização de uma operação de loteamento, sita
na Travessa dos Matas, na Serra d’El-Rei, promovida por Francisco Sabino da Mata. -------------A senhora Vereadora Sofia Barradas não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (NIPG 14938/16) -----------------------------------------------------------------9) Obras a realizar por administração direta, de 19 de setembro a 11 de novembro de 2016 –
Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1524/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que a Câmara Municipal tome conhecimento do mapa de trabalhos
n.º 5/2016, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documento que aqui se dá por
reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a realizar
pelo Departamento de Obras Municipais do Município, no período de 19 setembro a 11 de
novembro, ratifique a realização das obras já executadas, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e autorize a realização das obras ainda não
executadas, no uso da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho. (Doc.826 NIPG 15246/16) -------------------------------------------------------------------
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10) Sinalização rodoviária na Avenida 25 de Abril, em Peniche – Pelouro do Trânsito: --------Deliberação n.º 1525/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 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 rodoviária, para a Avenida 25 de Abril, em Peniche, frente à
Escola Secundária, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação. Propõe-se à Câmara
Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» (Doc.827 NIPG 15250/16) -------------------------------------------------------------------11) Sinalização rodoviária na Rua das Cortes e Estrada da Seixeira, em Atouguia da Baleia Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1526/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 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 rodoviária, para a Rua das Cortes e Estrada da Seixeira, em
Atouguia da Baleia, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação. Propõe-se à Câmara
Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» (Doc.828 NIPG 15247/16) -------------------------------------------------------------------PROTOCOLOS:
12) Protocolo a celebrar entre a Escola Secundária de Peniche e a Câmara Municipal de
Peniche, no âmbito da candidatura ao Programa Centro Qualifica – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1527/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 de setembro 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 r) 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, de dia 19
de setembro 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 o texto do protocolo a celebrar entre a Escola Secundária de
Peniche e a Câmara Municipal de Peniche, no âmbito da candidatura ao programa Centro
Qualifica (CQ).» (Doc.829 NIPG 15251/16) --------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
13) Ocupação de espaço público para a realização de uma ação de rua, em Peniche, com
isenção de taxas – Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional: ----------------------------------Deliberação n.º 1528/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 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 Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional, por mail, registado
nestes serviços a 12 de setembro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 15 de setembro de 2016, para a ação de
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sensibilização para os direitos dos refugiados da Amnistia Internacional, a realizar no próximo
dia 18.09.2016, entre as 09,00 e as 18,00 horas, proponho que se autorize a emissão de uma
licença para ocupação da via pública, no passeio frente à CMP, com uma mesa de apoio
informativo, à referida ação, nos termos do Art.º 84.º do Regulamento de Publicidade e de
Ocupação do Espaço Público, bem como a colocação de publicidade, alusivas ao evento, nos
seguintes locais:
- Ponte rodoviária sobre o Portinho do Meio;
- Rampa varadoura do Portinho do Meio.
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 Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional, do
pagamento de taxas pelos licenciamentos solicitados.» (Doc.830 NIPG 14605/16) ----------------14) Ocupação de espaço público para colocação de equipamento de apoio a filmagens, na Rua
Francisco Gerónimo Ribeiro, na Consolação, com isenção de taxas – Shine Ibéria: ------------Deliberação n.º 1529/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 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 Produtora Shine Ibéria, por requerimento, datado de 15 de
setembro de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 15.09.2016, proponho que se autorize a ocupação da via pública,
frente ao estabelecimento Hot Spot, sito na Rua Francisco Gerónimo Ribeiro, em Consolação,
para levar a efeito as gravações de um programa televisivo denominado, “Pesadelo na Cozinha”,
nos termos do disposto no Artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço
Público nos dias de 27 de setembro a 1 de outubro de 2016.» ------------------------------------------Deliberado, ainda, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente,
para que, atendendo à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas
e Preços do Município, se isente do pagamento de taxas os licenciamentos supramencionados.
(Doc.831 NIPG 14877/16) ------------------------------------------------------------------------------------15) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório para
angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, pela Renascer Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1530/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 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 Renascer, por requerimento, datado de 16 de setembro de 2016, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 19 de setembro de 2016, proponho que se autorize a realização do solicitado peditório,
nos termos da alínea d), do n.º 1 do Art.º 2.º do DL 87/99, de 19.3, bem como a ocupação do
espaço público, nos termos dos artigos 22.º e 84.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do
Espaço Público, para a realização da solicitada ação, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos
dias 22 e 23 de dezembro de 2016.
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 Associação Renascer do pagamento de taxas pelos
licenciamentos solicitados.» (Doc.832 NIPG 14885/16)--------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO SOCIAL:
16) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento
Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------------Deliberação n.º 1531/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes
datada de 8 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 do Setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
propõe-se à Câmara Municipal, e em conformidade com a alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito das suas competências, a colaboração
na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, porta 65 –
Jovem.» (Doc.833 NIPG 14698/16) -------------------------------------------------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
17) Horário de funcionamento do Museu de Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura:
Deliberação n.º 1532/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Museu da Renda de Bilros de
Peniche, tenha o seguinte horário: de terça-feira a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às
18h00, com encerramento semanal às segundas-feiras e encerramento anual nos feriados de 1 de
janeiro, Domingo de Páscoa, 1 de maio e 25 de dezembro. (NIPG 13693/16) -----------------------18) Reclamação do Serviço de Cemitério de Peniche – Pelouro dos Cemitérios: -----------------Deliberação n.º 1533/2016: Relativamente à reclamação n.º 0187061, do Serviço do Cemitério
Municipal de Peniche, deliberado, por maioria, com três votos a favor, do senhor Presidente da
Câmara, da senhora Vereadora Clara Abrantes e do senhor Vereador Jorge Gonçalves, e uma
abstenção, do senhor Vereador Filipe Sales, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que se notifique o reclamante Leandro Trindade Lopes do teor do
ofício remetido à reclamante Ermelinda da Conceição Salvador Trindade. ---------------------------A senhora Vereadora Sofia Barradas não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (NIPG 5775/16) ------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:
19) Contratação de empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da
Guia, em Ferrel – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1534/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 22 de
setembro de 2016, e que nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º da Resolução n.º 14/2011,
de 11 de julho, do Tribunal de Contas, os processos relativos a contratos de empréstimos das
Autarquias Locais, devem ser instruídos com cópia da deliberação do órgão executivo relativa à
aprovação das cláusulas contratuais.
Proponho que a Câmara Municipal aprove a nova minuta do contrato a celebrar com a entidade
bancária Caixa de Crédito Agrícola, com os devidos ajustamentos à minuta já aprovada pela
Câmara Municipal, na sua reunião de 23 de maio de 2016, relativa à contratação de um
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empréstimo para aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, nos
termos já aprovados pela Câmara Municipal e autorizados pela Assembleia Municipal.» (Doc.834
NIPG 4036/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
20) Circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico, no ano letivo 2016/2017
– Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1535/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 21 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 do Setor de Educação, datada de 20 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.835 NIPG 15131/16) ---------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
21) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a agosto de 2016, e fundos disponíveis referentes a agosto
e setembro de 2016 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1536/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos mapas de controlo
orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das Grandes Opções do Plano,
referentes a agosto de 2016, e fundos disponíveis referentes a agosto e setembro de 2016. (NIPG
14699/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------22) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------Deliberação n.º 1537/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 de setembro 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, de dia 22
de setembro 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 alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016
(modificação n.º 23), conforme os documentos em anexo.» (Doc.836 NIPG 15280/16) ------------FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:
23) Venda de material promocional do Museu de Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da
Cultura: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1538/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 29 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 ee) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a venda de material
promocional (t-shirts) com o logotipo do Museu da Renda de Bilros de Peniche, por um valor de
5,00 € (IVA incluído).» (Doc.837 NIPG 13694/16) --------------------------------------------------------
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LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
24) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado Passeio de
Motos Clássicas, com isenção de taxas – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de
Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1539/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 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 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Peniche, por
requerimento, datado de 19 de setembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas
e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 19 de setembro de 2016, e a falta de tempo
útil para apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho,
datado de 20 de setembro de 2016, que autorizou a emissão de um Alvará de Licença de
Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento
das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março;
para a realização do Passeio de Motos Clássicas, em Peniche, no dia 25 de setembro de 2016.
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 a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
de Peniche do pagamento de taxas pelo licenciamento do Passeio de Motos Clássicas, em Peniche,
no dia 25 de setembro de 2016.» (Doc.838 NIPG 15023/16) -------------------------------------------25) Licenciamento de espetáculo musical, denominado XX Festival de Bandas Filarmónicas –
Freguesia de Serra d'El-Rei: --------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1540/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 22 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 Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, por requerimento, datado
de 26 de agosto de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio
aos Órgãos Municipais, datada de 20 de setembro de 2016, proponho que a se autorize a emissão
de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º
268/2009, de 29 de setembro, para a realização do XX Festival de Bandas Filarmónicas, com
concertos musicais, nas instalações da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Serra
d’El-Rei, “A Serrana”, sita na Avenida da Serrana, n.º 3, em Serra d’El-Rei, no dia 05 de outubro
de 2016.» (Doc.839 NIPG 15122/16) -----------------------------------------------------------------------26) Licenciamento de espetáculo de natureza desportiva ao ar livre, denominado 6.º Encontro
de Clássicas Ferrugentas, com isenção de taxas – Associação Desportiva Recreativa Casal
Moinho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1541/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 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 Associação Desportiva Recreativa Casal Moinho, por
requerimento datado de 6 de setembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas
e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 14 de setembro de 2016, e a falta de tempo
útil para apreciação do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho,
datado de 15 de setembro de 2016, que autorizou a emissão de um Alvará de Licença de
Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento
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das Atividades Diversas do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março,
para a realização de um passeio de veículos de duas rodas denominado “6.º Encontro de
Clássicas e Ferrugentas”, nas localidades do Concelho de Peniche, no dia 18 de setembro de
2016, com início às 08:30 horas e términus às 17:00 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 a Associação Desportiva Recreativa Casal Moinho,
do pagamento de taxas pelo licenciamento de um passeio de veículos de duas rodas denominado
“6.º Encontro de Clássicas e Ferrugentas”, nas localidades do Concelho de Peniche, no dia 18
de setembro de 2016.» (Doc.840 NIPG 14224/16) -------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
27) Comparticipação para transporte escolar – Leandro Ribeiro Raimundo: ---------------------Deliberação n.º 1542/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 21 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 do Pelouro da Educação, datada de 21 de setembro 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
Leandro Ribeiro Raimundo, em conformidade com a informação do setor da educação, que se
anexa.» (Doc.841 NIPG 15164/16) -------------------------------------------------------------------------28) Comparticipação para transporte escolar – Luís Filipe Passos Dionísio: ---------------------Deliberação n.º 1543/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 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 do Pelouro da Educação, datada de 20 de setembro 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
Luís Filipe Passos Dionísio, em conformidade com a informação do setor da educação, que se
anexa.» (Doc.842 NIPG 15135/16) -------------------------------------------------------------------------29) Comparticipação para transporte escolar – Leonardo Miguel Vitorino da Costa: -----------Deliberação n.º 1544/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 20 de setembro 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
Leonardo Miguel Vitorino da Costa, residente em Geraldes, a fim de poder frequentar o Curso
Vocacional de Cozinha, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.843 NIPG 15134/16) -30) Comparticipação para transporte escolar – Soraia Martins Zarro:-----------------------------Deliberação n.º 1545/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 20 de setembro de 2016, que se
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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
Soraia Martins Zarro, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar o Curso Vocacional de
Cozinha, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.844 NIPG 15133/16) -------------------31) Comparticipação para transporte escolar – Ana Catarina Alves Rosa: ------------------------Deliberação n.º 1546/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 20 de setembro 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 Catarina Alves Rosa, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar o Curso Vocacional de
Cozinha, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.845 NIPG 15129/16) -------------------32) Comparticipação para transporte escolar – Isabel Marquês Rosa: -----------------------------Deliberação n.º 1547/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 20 de setembro 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
Isabel Marquês Rosa, residente em Alto Veríssimo, a fim de poder frequentar o Curso Vocacional
de Cozinha, na Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche.» (Doc.846 NIPG 15127/16) ----------------33) Atribuição de apoio logístico à Arméria – Movimento Ambientalista de Peniche, no âmbito
de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização
de uma palestra pública – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------Deliberação n.º 1548/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 21 de setembro 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 Arméria – Movimento
Ambientalista de Peniche, o apoio logístico para a palestra pública sob o tema no domínio da
geologia, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade
pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a
apoiar.» (Doc.847 NIPG 15160/16)-------------------------------------------------------------------------34) Atribuição de apoio logístico à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no
âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a
realização do Jantar de São Martinho e Feira de Artesanato - Pelouro do Associativismo: ----Deliberação n.º 1549/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 21 de setembro 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
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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 Serrana – Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa, o apoio logístico para o Jantar de São Martinho / Feira de
Artesanato, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade
pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a
apoiar.» (Doc.748 NIPG 15158/16)-------------------------------------------------------------------------35) Atribuição de apoio logístico à Freguesia de Ferrel, para aquisição de maquinaria e
recuperação do Parque Infantil – Pelouro das Freguesias: -------------------------------------------Deliberação n.º 1550/2016: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
datado de 20 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 que a próxima sessão ordinária de setembro da Assembleia Municipal se realizará
no dia 30 de setembro, tendo de ser os Deputados Municipais convocados até ao dia 21 de
setembro e que a próxima reunião da Câmara Municipal se realizará no dia 26 de setembro de
2016.
Aprovo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a
Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo
I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeta à aprovação da Assembleia Municipal para que,
no uso da competência prevista na aliena j) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I, da lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o Município de Peniche atribua um apoio financeiro à Freguesia de Ferrel,
no valor de 2722,50 €, para comparticipação de 50% dos custos com a aquisição de maquinaria,
e de 1036,28 €, para comparticipação de 50% dos custos com a recuperação do Parque Infantil.
Que o presente despacho seja presente à próxima reunião da Câmara Municipal para
ratificação.» (Doc.849 NIPG 13824/16) -------------------------------------------------------------------36) Atribuição de apoio para a realização do programa da RTP, denominado Praias Olímpicas
– Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1551/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro 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 ratifique o meu despacho de dia 9 de setembro de 2016, em
que atribui, 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, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o apoio descrito na informação SMPC 043/16, de 9 de setembro de 2016, do
Serviço Municipal de Proteção Civil, para apoio ao programa “Praias Olímpicas – RTP”.»
(Doc.850 NIPG 14937/16) ------------------------------------------------------------------------------------37) Apoio à visita do Primeiro-ministro, à ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1552/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro 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 ratifique o meu despacho de dia 9 de setembro de 2016, em
que atribui, 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, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o apoio descrito na informação SMPC 043/16, de 9 de setembro de 2016, do
Serviço Municipal de Proteção Civil, para apoio à visita do Primeiro-Ministro à Ilha da
Berlenga.» (Doc.851 NIPG 14936/16) ----------------------------------------------------------------------
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38) Atribuição de apoio para a realização do evento denominado 35.º Aniversário da Reserva
Natural das Berlengas – Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------Deliberação n.º 1553/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro 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 ratifique o meu despacho de dia 9 de setembro de 2016, em
que atribui, 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, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o apoio descrito na informação SMPC 043/16, de 9 de setembro de 2016, do
Serviço Municipal de Proteção Civil, para apoio à realização do 35.º Aniversário da Reserva
Natural das Berlenga.» (Doc.852 NIPG 14935/16) ------------------------------------------------------39) Atribuição de apoio para a realização da Semana Tanto Mar 2016 - Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1554/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de setembro 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 ratifique o meu despacho de dia 9 de setembro de 2016, em
que atribui, 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, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o apoio descrito na informação SMPC 043/16, de 9 de setembro de 2016, do
Serviço Municipal de Proteção Civil, para apoio à realização da Semana Tanto Mar 2016.»
(Doc.853 NIPG 14934/16) ------------------------------------------------------------------------------------40) Atribuição de apoio à Oceanevents para realização do evento denominado Meo Rip Curl
Pro Portugal 2016 – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------Deliberação n.º 1555/2016: A proposta de atribuição de apoio à Oceanevents, para realização do
evento denominado Meo Rip Curl Pro Portugal 2016, foi retirada da ordem do dia. (NIPG
15263/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------41) Atribuição de apoio ao Académico de Torres Vedras para realização de provas de
orientação, no âmbito da Taça de Portugal de Orientação de Precisão e Campeonato Nacional
de Estafetas de Orientação de Precisão – Pelouro – Pelouro das Atividades Económicas: ------Deliberação n.º 1556/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 21 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 que se irão realizar as Provas de Orientação - (Etapa da Prova da Taça de
Portugal de Orientação de Precisão e uma Etapa do Campeonato Nacional de Estafetas de
Orientação de Precisão), no dia 2 de outubro de 2016, em Peniche, no Pinhal de Ferrel, com a
participação de 50 a 100 atletas, numa organização do Académico de Torres Vedras, tendo o
mesmo solicitado o seguinte apoio na Organização:
• autorização para utilização do Pinhal de Ferrel;
• autorização para utilização do parque de merendas do Pinhal de Ferrel e utilização da casa de
madeira localizada nesse espaço;
• fornecimento de eletricidade e extensões elétricas ou 1 gerador elétrico;
• fornecimento de 20 baias;
• fornecimento de tendas/toldos para resguardo dos participantes caso as condições climatéricas
não sejam favoráveis;
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• mesas e cadeiras;
• Placar para colocação de resultados e informações;
• Caixotes do lixo;
• Lembranças tradicionais para todos os participantes.
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, atribua o apoio à realização da
prova.» (Doc.854 NIPG 15274/16)--------------------------------------------------------------------------42) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, para o transporte das
crianças que frequentam a EB 1 do Lugar da Estrada, no ano letivo 2016/2017, e usufruem do
serviço de refeições escolares – Pelouro da Educação: -------------------------------------------------Deliberação n.º 1557/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 19 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas
u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um
subsídio mensal, no valor de 100,00 euros, a pagar de 16 de setembro de 2016 a 30 de junho de
2017, ao Sporting Clube da Estrada, para comparticipação nos encargos com o transporte das
crianças que frequentam a EB 1 do Lugar da Estrada, no ano letivo 2016/2017, e usufruem do
serviço de refeições escolares, fornecidas na sede daquela coletividade, nos termos do protocolo
celebrado em janeiro de 2015.» -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.855 NIPG 15031/16) --------------------------------------------------------43) Atribuição de apoio financeiro, à União Desportiva e Cultural de São Bernardino para o
transporte das crianças de São Bernardino e Casais do Júlio que frequentam o Jardim de
Infância de Geraldes, no ano letivo 2014/2015 – Pelouro da Educação: ---------------------------Deliberação n.º 1558/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 19 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas
u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um
subsídio, no valor de 1 750,00 euros, à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, como
contrapartida pela utilização do transporte desta Associação pelos serviços de educação préescolar, no ano letivo 2016/2017.» (Doc.856 NIPG 15032/16) -----------------------------------------44) Atribuição de apoio financeiro ao Sporting Clube da Estrada, para minimizar os custos de
funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano
letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação:-----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1559/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 19 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas
u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um
subsídio, no valor de 1 500,00 euros, ao Sporting Clube da Estrada, como contrapartida pela
utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar, apoio à família e refeições
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escolares, no ano letivo 2016/2017.» -----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.857 NIPG 15033/16) --------------------------------------------------------45) Atribuição de apoio financeiro à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho,
para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família
e refeições escolares, no ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação: ----------------------------Deliberação n.º 1560/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 19 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas
u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um
subsídio, no valor de 1 500,00 euros, à Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho,
como contrapartida pela utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar,
apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2016/2017.» (Doc.858 NIPG 15033/16) -----46) Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social da Bufarda, para minimizar os custos de
funcionamento da educação pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano
letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação:-----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1561/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 19 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas
u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um
subsídio, no valor de 1 500,00 euros, ao Centro Social da Bufarda, como contrapartida pela
utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar, apoio à família e refeições
escolares, no ano letivo 2016/2017.» (Doc.859 NIPG 15033/16) --------------------------------------47) Atribuição de apoio financeiro à associação Juvenil de Peniche, para o transporte das
crianças que frequentam a EB 1 da Prageira, no ano letivo 2016/2017, e usufruem do serviço
de refeições escolares – Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------Deliberação n.º 1562/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 19 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências estabelecidas nas alíneas
u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda um
subsídio mensal, no valor de 300,00 euros, a pagar de 16 de setembro de 2016 a 23 de junho de
2017, à Associação Juvenil de Peniche, para comparticipação nos encargos com o transporte das
crianças que frequentam a EB 1 da Prageira, no ano letivo 2016/2017, e usufruem do serviço de
refeições escolares.» (Doc.860 NIPG 15034/16) ---------------------------------------------------------48) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos que frequentam
o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 –
Agrupamento de Escolas de Peniche: ---------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1563/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 de setembro 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 Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 20 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alíneas hh)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a transferência
do valor de 1556,20 euros, para o Agrupamento de Escolas de Peniche, destinado a auxílios
económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o
ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017.» (Doc.861
NIPG 15111/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------49) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos que frequentam
o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 –
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1564/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 20 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alíneas hh)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a transferência
do valor de 1068,11 euros, para o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, destinado a auxílios
económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que frequentam o
ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017.» (Doc.862
NIPG 15111/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------50) Auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos que frequentam
o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 - Agrupamento
de Escolas de Atouguia da Baleia: -------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1565/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 22 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 do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 20 de setembro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alíneas hh)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a transferência
do valor de 609,36 euros, para o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado a
auxílios económicos para livros e material escolar destinados aos alunos carenciados que
frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, para o ano letivo de
2016/2017.» (Doc.863 NIPG 15111/16) --------------------------------------------------------------------ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:
51) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2017: ------------Deliberação n.º 1566/2016: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, do senhor Presidente
da Câmara, da senhora Vereadora Clara Abrantes e do senhor Vereador Jorge Gonçalves, e duas
abstenções, do senhor Vereador Filipe Sales e da senhora Vereadora Sofia Barradas, aprovar a
proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 15 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 que o Regulamento de Atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos
Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga”, prevê a entrega das chaves dos Abrigos, aos pescadores,
no mês de janeiro, e que, conforme cronograma que se anexa, para cumprir tal data, é necessário
que a Câmara Municipal dê início ao procedimento de atribuição das Casas denominadas
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“Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga para o ano de 2017, nos termos da
competência que me confere o n.º 2 do artigo 7.º do RACDAPIB, proponho a abertura de
procedimento nos seguintes termos:
a) O prazo para apresentação de candidaturas: 10 dias úteis;
b) O número de Abrigos a atribuir:
i.
Aos pescadores: 11 abrigos;
ii. Aos operadores marítimo-turísticos:3 abrigos;
c) O órgão responsável por prestar os esclarecimentos necessários à boa interpretação do
procedimento é o Presidente da Câmara Municipal;
d) O valor a pagar como contrapartida pela utilização dos Abrigos, tendo em conta a
deliberação da Câmara Municipal de 30 de outubro de 2012, mantem-se a tabela de
preços: “Artigo 36.º - Utilização das casas abrigo: a.Abrigos para atividade da pesca
(período de janeiro a dezembro) - 600,00 euros por abrigo/anuidade; b.Abrigos para a
atividade marítimo-turística ou turismo de natureza (período de maio a setembro) - 500,00
euros por abrigo/anuidade.”» (Doc.864 NIPG 14706/16) -------------------------------------OUTROS:
52) Edifício Sede da Freguesia de Peniche: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1567/2016: O processo referente ao Edifício Sede da Freguesia de Peniche foi
retirado da ordem do dia. (NIPG 15263/16) ---------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1568/2016: 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 dezanove horas e quarenta 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 ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
31 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. ----------------------------------------

