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ATA N.º 52/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016
Aos dez dias do mês de outubro 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) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal; -------------------------------- 2) Estudos e intervenções no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de
Peniche;------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Criação de passeios no Campo da República, em Peniche;------------------------------------------ 4) Postos de abastecimento de combustíveis; ------------------------------------------------------------- 5) Exposição sobre projeto de reabilitação do imóvel – Eduardo Augusto Martins
Leiria Dias e Outra; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de
garagem/arrecadação e muro de vedação, na Rua do Rossio, na Serra d’El-Rei – Adelino
Rodrigues Martins;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração de habitação unifamiliar, para o prédio
sito na Rua Raúl Brandão, n.º 42-A e 42-B e Rua da Lapa, na ilha do Baleal – Cornelis Wessel
Erasmus;----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Pedido de licenciamento para alterações em edifício, sito na Avenida do Mar,
n.os 46 e 48, em Peniche – José António Ruivo Soares Cerdeira; ---------------------------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
licença n.º 13/16, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel – RADAR - Construção Civil,
L.da e Outro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10) Pedido de licenciamento para alteração de vãos, criação de pérgula do
alpendre e alteração de cobertura, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 84, na ilha do Baleal
– Nuno João Martins Filipe; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Planeamento urbanístico: -------------------------------------------------------------------------------------- 11) Segunda fase das obras de recuperação do fosso da muralha de Peniche –
Pelouro do Planeamento;------------------------------------------------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 12) Sinalização rodoviária na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Pelouro do
Trânsito;------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Aplicação de pilaretes, na Praça de Geraldes, em Geraldes – Pelouro do
Trânsito;----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Colocação de placas direcionais, com indicação do Centro Interpretativo de
Atouguia da Baleia – Pelouro do Trânsito;----- ------------------------------------------------------------------------------- 15) Sinalização rodoviária na Rua da Alegria, Travessa da Horta e Largo do
Socorro, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ----------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.10.2016 * Livro 107 * Fl.765

------------------- 16) Colocação de placas direcionais, com indicação do Museu da Renda de Bilros
– Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17) Sinalização rodoviária na Rua das Camélias, Rua dos Lírios e Rua do Alto da
Boneca, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------- 18)Reserva de lugar de estacionamento, na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche,
requerida pelo Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------- 19) Sinalização rodoviária na Rampa do Baluarte da Misericórdia, em Peniche –
Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 20) Instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche,
requerida pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da – Pelouro das Atividades Económicas;
------------------- 21) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto
& Correia, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------- 22) Ocupação de espaço público com bancas, para venda flores, velas e acessórios
funerários, junto ao Cemitério Municipal de Peniche, em Peniche; ----------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais
de Peniche;---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a ENATUR Empresa Nacional de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte da Fortaleza
de Peniche à ENATUR, para instalação de uma pousada; ---------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 25) Arrendamento de um edifício, sito no Cabo Carvoeiro, em Peniche, onde
funciona o estabelecimento de restauração denominado Nau dos Corvos – Pelouro das Finanças;
------------------- 26) Substituição de título de venda de terreno, sito na Rua dos Belos Ares, em
Ferrel – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 27) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa Petróleos de
Portugal - Petrogal S.A. – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------- 28) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa BP Portugal –
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A. – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------- 29) Iluminação decorativa de Natal para a cidade de Peniche, a instalar no ano de
2016;------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 30) 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; ------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de agosto de
2016 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no
concelho de Peniche; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 33) Licenciamento do desfile de caloiros do ano letivo 2016/2017, requerido pela
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com
isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas;------ -------------------------------------------------------------- 34) Licenciamento de espetáculos de música com DJ, no âmbito do evento
denominado Semana Cultural, requerido pela Associação de Estudantes da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
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Económicas;--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35) Processo de candidatura da atividade Festas de Verão, submetida pela União
Desportiva e Cultural de São Bernardino, na primeira fase de candidaturas aos apoios municipais
– Pelouro do Associativismo; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 36) Atribuição de apoio logístico e financeiro à Espaço Sénior São Leonardo Associação Social de Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a
tipologia de apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------------------- 37) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a
tipologia de apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------------------- 38) Comparticipação para transporte escolar – Maria Lourenço Pereira;----------------------------- 39) Comparticipação para transporte escolar – Bruno Manuel Martins Oliveira;------------------- 40) Comparticipação para transporte escolar – Miguel Ângelo Santos Ferreira; -------------------- 41) Comparticipação para transporte escolar – Bernardo Leal Florido;------------------------------ 42) Comparticipação para transporte escolar – Inês Gaspar Franco; ---------------------------------- 43) Comparticipação para transporte escolar – Filipe Alexandre Luís Monteiro
das Eiras;--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44) Comparticipação para transporte escolar – João André Maciel Ramos.-------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --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, 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 dez da ordem
do dia e os senhores David Gonçalves e Gisela Fernandes, Técnicos Superiores de Arquitetura
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação do ponto três da ordem
do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador André Sebastião da
Silva Cardoso comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n. os 1 e 2
do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido
Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado
de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade
da referida cidadã, pelo que 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: ----------------------------------------------------
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Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conta de que na segunda-feira, dia 17 de outubro, às 11h00, realizar-se-ia a conferência de
imprensa do Campeonato do Mundo de Surf, com a presença do senhor Ministro da Economia. -Informou da realização de uma reunião de concertação do POC, no dia 19 de outubro às 14h30,
em Lisboa, na Administração da Região Hidrográfica. --------------------------------------------------- No dia 27 de setembro, deslocou-se à ESTM, a propósito da questão dos arranjos nos espaços
exteriores, que será uma cooperação a estabelecer sob a forma de protocolo. ------------------------- No dia 28 de setembro, participou na apresentação do programa Revive. ---------------------------- No dia 28 de setembro, esteve presente na iniciativa de apresentação do livro intitulado Do mar
ao prato, um projeto da ESTM, no âmbito do Grupo de Ação Costeira, felicitando a ESTM e os
seus autores.------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 29 de setembro, participou na reunião que se realizou com os sete Municípios que estão
abrangidos pela revisão do POC. ----------------------------------------------------------------------------- No dia 30 de setembro, esteve presente na primeira reunião da sessão da Assembleia Municipal.- No dia 5 de outubro, no XX Festival de Bandas Filarmónicas, organizado pela Freguesia de Serra
d’El-Rei, felicitando a Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei e a Banda Filarmónica da Serrana. -- No dia 6 de outubro, participou na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ------------- No dia 6 de outubro, participou no workshop sobre qualificações intermédias, projeto que está a
ser desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. -------------------------------------------- No dia 7 de outubro, reuniu na Direção Geral do Património Cultural, a propósito do Forte de
Nossa Senhora da Consolação. -------------------------------------------------------------------------------- No dia 7 de outubro, esteve presente na cerimónia de atribuição do Prémio do Cidadão Europeu
2016. O prémio foi atribuído ao Conselho Nacional da Juventude e ao líder da Fundação Oceano
Azul, Tiago Pitta e Cunha, felicitando-o por isso. Trata-se dos dois vencedores nacionais deste ano
do galardão do Parlamento Europeu (PE) que visa reconhecer pessoas ou organizações que
promovem a integração europeia e a compreensão entre os povos. ------------------------------------- No dia 7 de outubro, reuniu-se com a equipa que está a elaborar o projeto do Centro Cívico
Intergeracional, que prevê a reabilitação da antiga central elétrica. ------------------------------------- No dia 8 de outubro, esteve presente no Campeonato Mundial de Bodyboard, que se realizou na
Nazaré, felicitando o município pela iniciativa. ------------------------------------------------------------ No dia 8 de outubro, visitou as novas instalações da empresa de atividades subaquáticas Justdive.
- No dia 10 de outubro, reuniu-se com a Docapesca e serviços da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, a propósito de alguns aspetos operacionais, relativamente a solicitações para o interior
do Porto de Pesca, entre outros assuntos. -------------------------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 3 a 10 de outubro do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na reunião com a Direção da Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense
sobre algumas intervenções necessárias nesta coletividade;
- Na Festa Nossa Sr.ª do Rosário Centro Social da Bufarda;
- Na receção oficial ao Cônsul Honorário de Portugal em Perth, o Exmo. John Da Silva, no dia
04 de outubro, no edifício dos Paços do Concelho;
- No XX Festival de Bandas Filarmónicas, decorrido em Serra D’El Rei. A longevidade desta
iniciativa tradicional tem sido possível graças à persistência dos autarcas que dirigiram e dirigem
a Junta de Freguesia ao longo destes 20 anos, ao apoio dos músicos e da Câmara Municipal. Um
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voto de apreço pelo trabalho por todos os músicos em torno da preservação e da valorização da
cultura musical. Uma palavra de agradecimento pelo forte envolvimento dos Maestros e dos
músicos Policarpo Rodrigues e António Botelho que estiveram ao serviço desta Banda
Filarmónica durante dezenas de anos.
- Na reunião com o Diretor de Estradas de Leiria e com o Comandante Operacional Municipal e
o Diretor de Departamento de Obras Municipais;
- Na reunião com os vários técnicos municipais e com a Freguesia de Peniche sobre zonas Verdes
e os sistemas de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos;
- Na 2ª Gala do Desporto de Leiria;
- Nas visitas às intervenções municipais referentes aos pavimentos betuminosos na cidade
(Caminho do Outeiro).
- Na visita à intervenção municipal nos Lavadouros de Casais Mestre Mendo, em Atouguia da
Baleia. – No acompanhamento das obras municipais realizadas no Polidesportivo de Prageira;
Bairro do Calvário, Lavadouros públicos e futuro Museu.
Dar conta que o Grupo Desportivo de Peniche para a época 2016/17 irá fazer promoção do novo
Museu de Renda de Bilros de Peniche e à marca “Peniche Capital da Onda” no seu novo
equipamento. Esta é uma forma de promoção de alguns elementos que diferenciam o nosso
território nos destinos onde a equipa for jogar.» ---------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associou-se às felicitações apresentadas à Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei e à Banda
Filarmónica da Serrana, pelo desenvolvimento da iniciativa Festival de Bandas Filarmónicas. ---- Deu conta de que no dia 4 de outubro, receberam a visita do Cônsul de Portugal, na Austrália.-- No dia 6 de outubro, participou no workshop sobre qualificações intermédias, projeto que está a
ser desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. -------------------------------------------- No dia 8 de outubro, participou na reunião de preparação do Encontro Nacional das Políticas
Municipais para o Envelhecimento. -------------------------------------------------------------------------- Participou na reunião de preparação da Gala da Juventude. -------------------------------------------- Fez o convite e deu conta das iniciativas que se irão realizar, no âmbito das Jornadas Sénior. --Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Associou-se a todas as felicitações, já apresentadas. ----------------------------------------------------- Questionou relativamente ao ponto de situação em que se encontra a instalação de um edifício
relacionado com a temática da ciência viva. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que existe
uma ideia geral, onde se pretendem agregar as múltiplas iniciativas que Peniche tem, no domínio
do mar, entre outros integradores de conteúdos, como é o caso da ciência viva. Disse ter sido o
reconhecimento, por parte da senhora Secretária de Estado, daquilo que tem sido esta
multiplicidade, que fez com que se tivesse interessado por Peniche. Considera importante elaborarse um documento enquadrador que dê corpo a tudo isto, aglutinando todos os contributos. Uma
vez que não existe disponibilidade de recursos para a elaboração deste documento, disse ter de se
recorrer a uma empresa de consultoria externa, sugerindo a CEDRU – Centro de Estudos e
Desenvolvimento Regional e Urbano, para o efeito. ------------------------------------------------------- Reiterou o pedido que já havia efetuado relativamente ao Cruzeiro Manuelino e parque infantil
da Coimbrã. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, relativamente ao Cruzeiro
Manuelino não seria possível qualquer intervenção sem que o edifício seja estabilizado. Sobre o
parque infantil, deu conta da aquisição de mais dois equipamentos, da reabilitação de um outro e
da questão que se coloca, relativamente à localização do mesmo, uma vez que, os parques infantis
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têm que estar a determinada distância das vias rodoviárias. ---------------------------------------------- Manifestou a sua preocupação relativamente à situação de dívida que o equipamento municipal,
sito no Cabo Carvoeiro, designadamente o restaurante Nau dos Corvos, apresenta, dizendo ser um
caso de má gestão pública, referindo, de igual forma, a situação do estabelecimento comercial,
existente no Parque Municipal de Campismo, arrendado a um privado, que beneficia da
eletricidade paga pelo Município. O senhor Presidente da Câmara disse que o ponto estava
agendado na ordem de trabalhos, e que seria apreciado aquando da apreciação e votação dos pontos
da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Fez referência à questão das obras de melhoramento do parque de estacionamento da Alfândega,
dizendo que iria estar atento aquando da discussão deste assunto nas Grandes Opções do Plano e
Orçamento, na medida em que se verifica uma necessidade premente de reabilitação daquele
espaço, e não sendo uma intervenção com um custo muito elevado, seria uma forma de Peniche
ganhar alguma atratividade naquele local. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a
resposta a dar a esta questão, não era política, mas técnica. Disse que uma das propostas que a
DPGU desenvolveu, visava fazer uma alteração na configuração de um dos arruamentos.
Clarificou que esta situação não era um problema de execução de obra. O senhor Presidente da
Câmara solicitou a apresentação do estudo numa próxima reunião de câmara. ---------------------- Sinalizou a necessidade de se fazer uma intervenção na zona da Papôa. O senhor Vice-Presidente
da Câmara deu conta da frente de trabalhos que figuravam no último mapa de obras presente em
reunião de câmara, como justificação para a não assunção de compromissos, em termos de datas,
para a referida intervenção, apesar de considerar uma intervenção importantíssima e que tem que
ser executada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Relembrou que o senhor Presidente da Câmara comprometeu-se em disponibilizar informação
relativamente ao concurso para Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento. O senhor Presidente da Câmara disse que a informação sobre este assunto seria
trazida, logo que possível. ------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Endereçou as suas felicitações à Banda Filarmónica da Serrana, pela organização de mais um
festival. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Questionou qual o resultado da reunião que houve com a ESTM, relativamente à questão dos
arranjos nos espaços exteriores da mesma. Questionou, ainda, de quem vai ser a responsabilidade
da execução destes arranjos, qual a possibilidade de se ter conhecimento de qual vai ser o nível
dos arranjos a executar e relativamente à existência de projeto. O senhor Presidente da Câmara
disse que tem havido uma grande pressão, por parte do IPL, relativamente aos arranjos exteriores
a executar na ESTM. Deu conta que os arranjos exteriores definidos são irrealizáveis, tendo em
conta o elevado custo financeiro, sendo o caminho da parceria, uma solução. Disse que iria ser
presente, em sede de Câmara Municipal, o protocolo a celebrar entre o IPL e a Câmara, para que
se tenha enquadramento para a intervenção. Deu conta do projeto apresentado pelo IPL, todavia,
por não parecer adequado, foram envolvidos os serviços do Departamento de Obras Municipais e
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, no sentido de encontrar um caminho, daí a
deslocação que se efetuou ao local, para a verificação de alguns detalhes. ---------------------------- Relativamente à questão do POC, disse que gostaria que, na reunião de câmara de dia 17 de
outubro, o assunto fosse discutido com alguma profundidade, relativamente à posição que é para
tomar, na reunião de concertação a realizar no dia 19 de outubro, tal como foi dado conta pelo
senhor Presidente da Câmara. O senhor Presidente da Câmara disse que iria disponibilizar todos
os elementos, para que em sede de negociação, se tomasse uma posição.------------------------------ Questionou se a Câmara Municipal, já havia enviado algum pedido de esclarecimento à CCDR,
relativamente ao parecer emitido, por esta entidade, sobre a pretensão descrita no processo n.º
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107/16, em nome de Nuno Miguel Silva Costa, para construção de um armazém destinado ao apoio
da atividade pecuária e pastorícia produção e recolha de leite da espécie caprina. Informou ter
enviado, à CCDR, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal, um pedido de esclarecimento
relativamente a esta matéria. O senhor Presidente da Câmara solicitou que fosse enviado o
pedido à CCDR, devidamente argumentado e em simultâneo, para a professora Fernanda Paula
Oliveira para eventual reforço, se necessário. -------------------------------------------------------------- Manifestou-se preocupado relativamente à situação das concessões da Prageira, uma vez que não
vislumbra a sua resolução. Referiu que o valor de rendas não pagas ao Município, desde 1998, é
de cerca de quarenta e cinco mil euros. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o
problema destas concessões prende-se com a questão da legitimidade para poder receber a receita,
que delas poderão advir. Disse ser um tema que já foi colocado à jurista e aguardam a sua presença
em reunião de câmara, para se verificar, em que medida se poderá fazer essa regularização. ------ Relembrou que a Câmara tem que encarar uma solução para a situação do estacionamento
público coberto, existente na Praça António Alves Seara, em Peniche, que se arrasta há muito
tempo. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que esta era uma situação relacionada,
também, com a questão do loteamento não ter sido rececionado pela Câmara. O senhor Presidente
da Câmara disse que iria ser agendada uma reunião conjunta, com o Departamento de Obras
Municipais e a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, no sentido de se encontrar um
caminho para resolver a situação.----------------------------------------------------------------------------- Alertou para a necessidade de se verificarem uma série de situações, onde é possível cobrar-se
aquilo que é devido e que não se está a fazer, nomeadamente ao nível da publicidade, solicitando
informação mais concreta relativamente a esta questão. A senhora Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro esclareceu que a publicidade era uma questão que não se conseguia
responder de forma transversal, na medida em que, cada situação é uma situação específica.
Relativamente ao licenciamento anterior, as licenças eram anuais e com o novo regulamento
caducaram, ficando assim, neste momento, cerca de 90% da publicidade isenta. Disse ter-se
passado a cobrar o suporte publicitário, mas tem que ser analisado caso a caso. Referiu o facto de,
na maioria dos casos, não haver cumprimento das novas regras do regulamento, daí a questão da
adaptação. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Departamento Administrativo e
Financeiro que fizesse uma informação de enquadramento para esta situação. ----------------------- Relativamente à intervenção a fazer-se na ETAR, que, do ponto de vista financeiro é bastante
grande, questionou se será suficiente ou se existem intervenções necessárias noutros domínios,
que não só na ETAR. O senhor Presidente da Câmara disse que, da informação disponibilizada
pelos SMAS, sabe-se que os efluentes lançados, nomeadamente pela ESIP, encontram-se dentro
dos parâmetros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Questionou se havia alguma evolução relativamente à questão da reorganização do Mercado
Municipal. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que, não havendo apoio direto do
Portugal 2020, a solução seria utilizar-se uma eventual possibilidade de uma linha de
financiamento, de acordo com as possibilidades financeiras da Câmara, para se restruturar o
Mercado. Disse que é solicitada com toda a regularidade, a intervenção dos serviços de
fiscalização, por causa da venda a retalho e que, ao nível de segurança, são efetuadas algumas
intervenções das forças policiais, quando necessário. O senhor Presidente da Câmara sugeriu
que se identificassem algumas empresas, cujas intervenções tenham sido bem-sucedidas,
relativamente a restruturação de mercados. ----------------------------------------------------------------- Referiu, uma vez mais, o problema de funcionamento da Eclusa, dizendo que tem de haver
garantias, por parte de quem tem que garantir o funcionamento do sistema. O senhor Presidente
da Câmara esclareceu que este assunto dependia de questões regulamentares, que o jurista da
Docapesca ficou de verificar.---------------------------------------------------------------------------------- Perguntou ao senhor Presidente da Câmara, se já foram estabelecidas metodologias e timings
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necessários à discussão e aprovação dos instrumentos previsionais para 2017. O senhor Presidente
da Câmara disse que iriam tentar recuperar o cronograma ao qual foi dada alguma
descontinuidade, e que, o mais tardar, na segunda-feira seguinte dariam conta da metodologia,
tendo em conta os prazos apresentados. --------------------------------------------------------------------- Alertou, novamente, para a questão da limpeza, que continua a ser um problema muito
complicado, neste concelho. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que, relativamente
à questão dos moloks se encontrarem a transbordar, situação que considera que não deveria ter
acontecido, tem a ver com os serviços não terem conseguido despejá-los na totalidade, fazendo
com que a sua capacidade tenha sido ultrapassada. -------------------------------------------------------Senhora Vereadora Sofia Barradas:
- Disse que tinha algumas questões relativamente às concessões da Prageira, mas que se
assemelhavam muito às apresentadas pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves. Acrescentou que não
tinha ideia do valor em causa de rendas não pagas. Disse julgar que, para uma Câmara que alega,
a todo o momento, a falta de recursos, não condiz a perda de receitas que se verifica. -------------- Manifestou a sua satisfação relativamente à reunião que a Câmara Municipal teve com a
Docapesca. Disse ter defendido, sempre, a importância desta articulação, principalmente no que
se refere à questão do ordenamento do interior do Porto de Pesca e disse esperar resultados
consequentes dessa reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da intenção de investimento, por parte da Docapesca, anunciada pelo senhor
Presidente, para concretização de uma ETAR para tratamento dos efluentes do Porto de Pesca,
manifestou a sua apreensão, dizendo ser uma questão que necessita de um bom acompanhamento,
quer dos SMAS, quer ao nível de consultadoria, dada a localização, tipo de efluentes a tratar e tipo
de gestão que se possa querer dar a essa infraestrutura. --------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao Centro Cívico e Intergeracional. O senhor
Presidente da Câmara disse que o assunto seria agendado para a reunião de câmara seguinte.--- Solicitou o ponto de situação relativamente à possibilidade de constituição do Centro de
Conhecimento do Mar, abordado, em tempos, pelo senhor Presidente da Câmara. O senhor
Presidente da Câmara, tal como já havia feito com o senhor Vereador Ângelo Marques, disse
existir uma ideia geral, onde se pretendem agregar as múltiplas iniciativas que Peniche tem, no
domínio do mar, entre outros integradores de conteúdos, como é o caso da ciência viva. Disse ter
sido o reconhecimento, por parte da senhora Secretária de Estado, daquilo que tem sido esta
multiplicidade, que fez com que se tivesse interessado por Peniche. Considera importante
elaborar-se um documento enquadrador que dê corpo a tudo isto, aglutinando todos os contributos.
Uma vez que não existe disponibilidade de recursos para a elaboração deste documento, disse ter
de se recorrer a uma empresa de consultoria externa, sugerindo a CEDRU – Centro de Estudos e
Desenvolvimento Regional e Urbano, para o efeito. ------------------------------------------------------- Questionou relativamente ao ponto de situação em que se encontra a obra de reabilitação do skate
park. O senhor Presidente da Câmara disse estar do seu lado, o agendamento de uma reunião, no
sentido de se encontrar uma solução para tentar diminuir o valor previsto na reabilitação do skate
park. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou informação sobre, para quando é que estava prevista a presença da Jurista na reunião
de câmara, para esclarecimento das questões sobre os regulamentos. O senhor Presidente da
Câmara esclareceu que a jurista não havia podido estar presente na segunda-feira anterior e que
possivelmente estaria presente na próxima. ----------------------------------------------------------------- Perguntou se, já havia sido efetuada a quantificação que estava em curso relativamente ao parque
de autocaravanas do Casal Moinho. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu, uma vez
mais, que era um assunto que tinha sido remetido para o Departamento de Obras Municipais para
esse efeito e que logo que houvesse essa informação o assunto, seria agendado para estar presente
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em reunião de câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------ Questionou o ponto de situação relativo à questão da reabilitação do Salva-Vidas. O senhor
Presidente da Câmara deu conta de que o processo de reabilitação do Salva-Vidas estava a ser
acompanhado pelo Técnico Superior de Conservação e Restauro e Técnica Superior de Arquitetura
Paisagística. Disse que, por certo, teriam que encontrar colaboração externa, não pela reabilitação
do Salva-Vidas em si, mas para a criação de uma estrutura para o colocar. ---------------------------- Informou que recebeu uma lista de reclamações relativas ao Parque de Campismo Municipal,
todavia só lhe foi disponibilizada uma lista desta última época balnear, o que considerou
manifestamente insuficiente para a análise que pretende fazer, e por isso ter solicitado um prazo
mais alargado. --------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se a todos os votos, já endereçados pelos restantes membros da Câmara. ---------------- Disse que tinha tido conhecimento de que o cão, que se encontrava à guarda dos colaboradores
do SMAS tinha perecido, e que gostaria de confirmar essa informação. O senhor Presidente da
Câmara deu conta da avaliação que foi efetuada pela Médica Veterinária Municipal, dizendo que
o cão teria que ser eutanasiado, tendo em conta o seu estado de saúde. Informou da situação de
alguém ter irrompido pelos serviços para ir buscar o cão. ------------------------------------------------ Colocou uma série de questões, designadamente sobre a passagem de peões junto aos portões de
Peniche de Cima, a repavimentação dessa via e a passagem de peões, que permite a acessibilidade
entre o Mercado Abastecedor e o Bairro do Arco Iris. O senhor Vice-Presidente da Câmara
informou que a aplicação de pavimento, na estrada em causa, já havia sido terminada e que foi
dada prioridade à implantação de uma passadeira, em frente à Escola do Filtro, tendo ficado uma
outra por implantar. Disse que iria verificar as outras situações de passagens de peões apresentadas.
- Referiu a importância da Câmara Municipal diligenciar, no sentido, de notificar os proprietários
para procederem à limpeza dos terrenos ou a própria substituir-se aos mesmos, na medida em que,
constituem um foco de insalubridade e um risco de incêndio. O senhor Presidente da Câmara
disse que o assunto ficaria inventariado, uma vez que, com tantas frentes de trabalho, era dada
prioridade na análise aos assuntos mais prementes. Em relação aos terrenos municipais, solicitou
que o Departamento Administrativo e Financeiro, serviços de fiscalização, em conjunto com o
Comandante Operacional Municipal fizessem uma identificação dos terrenos a limpar. ------------ Solicitou o ponto de situação, relativamente ao rebanho de cabras da Bufarda. --------------------- Solicitou informação no que se refere ao cumprimento da obrigação, que a Câmara Municipal
tem, para com o senhor João Maciel e que inúmeras vezes tem sido colocada. O senhor VicePresidente da Câmara apresentou uma proposta de calendarização, para a conclusão da obra, até
15 de dezembro de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------- Disse que, sem querer estabelecer uma correlação entre a onda de assaltos que tem havido no
Mercado Municipal e a comunidade de etnia cigana, que se encontra à porta, havia um sentimento
de insegurança, junto de todas as pessoas que ali vendem. Deu conta de terem havido, no passado
sábado, quatro assaltos, que não testemunhou in loco, pois teria tentado impedir, mas testemunhou
instantes após o incidente, tal como outras pessoas que frequentam o Mercado Municipal. Disse
ser importante que se tivesse noção de que a Câmara Municipal tem um regulamento pendente em
relação a esta matéria que coligirá com o regulamento de feiras e da venda ambulante. Disse que
a venda ambulante que ali se exerce conflitua com a venda do Mercado Municipal. Disse
considerar que o Mercado Municipal de Peniche oferece produtos de excelência, comparando com
outros locais. Julga que o Mercado Municipal não está a ser bem tratado, quer ao nível das
infraestruturas como do ponto de vista organizacional e que carece de uma urgente ação. Disse
que, por diversas vezes circunstâncias, tem abordado a questão da venda a miúdo que é efetuada
no Mercado Abastecedor e que colide com a venda que é efetuada no interior do Mercado
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Municipal. Reiterou as preocupações que possui em relação ao Mercado Municipal, sublinhando
a questão da segurança. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que iria expor a situação à
PSP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que seria interessante assinalar nas Infraestruturas de Portugal, a lacuna existente, ao
nível da iluminação no IP6. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que este foi um
dos aspetos que foi visto com as Infraestruturas de Portugal, no sentido do seu melhoramento. --- Sugeriu que, junto das Infraestruturas de Portugal se diligenciasse, no sentido de sensibilizar
relativamente às rotundas, nomeadamente a de Porto de Lobos, que se encontra desprovida de
beleza, da qual julga ser merecedora. O senhor Presidente da Câmara disse ser uma questão já
abordada com os responsáveis regionais das Infraestruturas de Portugal, tendo ficado a ideia de
reunir com a Administração. ---------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação, relativamente à questão da Loja dos Valas, em Atouguia da Baleia.
O senhor Presidente da Câmara disse que este dossier estava a ser acompanhado pelo Técnico
Superior de Conservação e Restauro e que este, tem estado envolvido noutras iniciativas, que não
permitiram o retomar do acompanhamento a este processo da loja dos Vala. ------------------------- Solicitou informação do ponto de situação relativamente aos pagamentos, em atraso, à Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro esclareceu não existirem valores em dívida com a Freguesia de Atouguia da Baleia.
Esclareceu, ainda, que o que foi solicitado, pela freguesia em causa, foi uma comparticipação, ao
abrigo do contrato de execução, que não prevê apoio para investimento. ------------------------------ Solicitou que se agendasse, para a reunião de câmara seguinte, a questão do apoio solicitado à
Câmara Municipal, para comparticipação financeira à aquisição de um terreno, por parte da
Freguesia de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------------------------- Relembrou a importância da Câmara Municipal de Peniche se fazer representar no Portugal Agro,
questionando o senhor Presidente da Câmara, se está perspetivada alguma representação dos
empresários e produtores do concelho, para o próximo certame do Portugal Agro, a realizar-se
entre os dias 28 e 30 de outubro. O senhor Presidente da Câmara informou que o assunto foi
abordado em sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, e que não foi considerada a forma de
participação em termos coletivos, tendo em conta que estão a desenvolver outro tipo de
candidaturas. Disse que, no decorrer do Campeonato do Mundo de Surf, iria continuar a dar-se
visibilidade aos produtores, a exemplo do que tem sido efetuado em anos anteriores, sendo por
isso, a participação nas feiras efetuada de forma individual. --------------------------------------------- Questionou se o senhor Presidente da Câmara tinha conhecimento da linha de apoio à
disponibilização de rede wireless, sobretudo, nos centros históricos, no valor de um milhão de
euros, dizendo ser interessante estar na vanguarda deste projeto, por forma a dotar os espaços da
Cidade de Peniche de ligação às redes sem fio. O senhor Presidente da Câmara disse, que em
conjunto com as acessibilidades, constituem duas frentes de candidatura possíveis. -----------------

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) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: ------------------------------Deliberação n.º 1590/2016: A proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal,
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foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara.
2) Estudos e intervenções no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche: ----Deliberação n.º 1591/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos estudos e intervenções
no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche.----------------------------------------3) Criação de passeios no Campo da República, em Peniche: ----------------------------------------Deliberação n.º 1592/2016: A proposta de criação de passeios no Campo da República, em
Peniche, foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de
câmara extraordinária. -----------------------------------------------------------------------------------------4) Postos de abastecimento de combustíveis: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1593/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação dos
processos referentes aos postos de abastecimento de combustíveis. -----------------------------------5) Exposição sobre projeto de reabilitação do imóvel – Eduardo Augusto Martins Leiria Dias e
Outra:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1594/2016: Deliberado aceitar a exposição apresentada pelo requerente, sobre o
projeto de reabilitação do imóvel, sito no Campo da Republica, em Peniche. (Doc.878 DPGU
32/14) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de garagem/arrecadação e
muro de vedação, na Rua do Rossio, na Serra d’El-Rei – Adelino Rodrigues Martins:----------Deliberação n.º 1595/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor
Presidente da Câmara, datada de 6 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se
arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado
em nome de Adelino Rodrigues Martins, no dia 31 de agosto de 2016, referente à viabilidade para
construção de garagem/arrecadação e muro de vedação, a implantar no prédio urbano, sito na
Rua do Rossio, lugar e freguesia de Serra D’El Rei, nas condições constantes nos pareceres da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datados de 3 de outubro de 2016, ficando o projeto
a apresentar sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.879
DPGU R836/16)------------------------------------------------------------------------------------------------7) Pedido de licenciamento para alteração de habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua
Raúl Brandão, n.º 42-A e 42-B e Rua da Lapa, na ilha do Baleal – Cornelis Wessel Erasmus: Deliberação n.º 1596/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor
Presidente da Câmara, datada de 6 de outubro 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, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração de habitação unifamiliar, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 42 A e 42
B e Rua da Lapa, em Ilha do Baleal, apresentado em nome de Cornelis Wessel Erasmus, no dia
16 de fevereiro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 30 de setembro de 2016.» (Doc.880 DPGU 23/16) ----------------
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8) Pedido de licenciamento para alterações em edifício, sito na Avenida do Mar, n.os 46 e 48,
em Peniche – José António Ruivo Soares Cerdeira: ----------------------------------------------------Deliberação n.º 1597/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor
Presidente da Câmara, datada de 6 de outubro 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 alterações em edifício, sito na Avenida do Mar, n.º 46 e 48, em Peniche, apresentado em
nome de José António Ruivo Soares Cerdeira, no dia 2 de maio de 2016, nas condições do parecer
da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 29 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.881 DPGU 68/16) --------------------------9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 13/16,
para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel – RADAR - Construção Civil, L.da e Outro: -Deliberação n.º 1598/2016: O pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na
vigência da licença n.º 13/16, para o prédio sito na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado pela
RADAR - Construção Civil, L.da e Outro, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser
agendado para a próxima reunião de câmara. (DPGU 88/16) -------------------------------------------10) Pedido de licenciamento para alteração de vãos, criação de pérgula do alpendre e alteração
de cobertura, para o prédio sito na Rua Raúl Brandão, n.º 84, na ilha do Baleal – Nuno João
Martins Filipe: -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1599/2016: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar a proposta do senhor
Presidente da Câmara, datada de 6 de outubro 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, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração de vãos, criação de pérgula no alpendre e alteração de cobertura, para o prédio
sito na Rua Raúl Brandão, n.º 54, em Ilha do Baleal, apresentado em nome de Nuno João Martins
Filipe, no dia 26 de julho de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 30 de setembro de 2016.» (Doc.882 DPGU 122/16)--------------PLANEAMENTO URBANÍSTICO:
11) Segunda fase das obras de recuperação do fosso da muralha de Peniche – Pelouro do
Planeamento:---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1600/2016: A proposta relativa à segunda fase das obras de recuperação do fosso
da muralha de Peniche foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a
próxima reunião de câmara extraordinária. ----------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
12) Sinalização rodoviária na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal – Pelouro do Trânsito: -Deliberação n.º 1601/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------
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«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, 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, na Avenida do Mar, n.º 16, em Casais do Baleal, Ferrel.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.883 NIPG 15798/16) --------------------------------------13) Aplicação de pilaretes, na Praça de Geraldes, em Geraldes – Pelouro do Trânsito:---------Deliberação n.º 1602/2016: 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de aplicação de pilaretes, na Praça de Geraldes, em Geraldes, freguesia de
Atouguia da Baleia.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» (Doc.884 NIPG 15796/16) -------------------------------------------------------------------14) Colocação de placas direcionais, com indicação do Centro Interpretativo de Atouguia da
Baleia – Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1603/2016: 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, 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, no cruzamento da Rua da Graça com a E.N. 114, em Atouguia da Baleia.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.885 NIPG 15793/16) --------------------------------------15) Sinalização rodoviária na Rua da Alegria, Travessa da Horta e Largo do Socorro, em
Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1604/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, 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, na Rua da Alegria, Travessa da Horta e Largo do Socorro, em Peniche.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.886 NIPG 15786/16) --------------------------------------16) Colocação de placas direcionais, com indicação do Museu da Renda de Bilros – Pelouro
do Trânsito:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1605/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.10.2016 * Livro 107 * Fl.777

redação, na Rotunda da Avenida Monsenhor Bastos, rotunda do Porto de Pesca, Rotunda
“Bombeiros”, Rotunda dos Paços do Município, Rua Francisco Seia/Igreja de S. Pedro, em
Peniche.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.887 NIPG 15784/16) --------------------------------------17) Sinalização rodoviária na Rua das Camélias, Rua dos Lírios e Rua do Alto da Boneca, em
Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1606/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, 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, na Rua das Camélias, Rua dos Lírios e Rua do Alto da Boneca, em Peniche.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.888 NIPG 6853/16) ----------------------------------------18) Reserva de lugar de estacionamento, na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche, requerida
pelo Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche – Pelouro do Trânsito: ------------------------Deliberação n.º 1607/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, 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, na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.889 NIPG 12000/16) --------------------------------------19) Sinalização rodoviária na Rampa do Baluarte da Misericórdia, em Peniche – Pelouro do
Trânsito: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1608/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, 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, no Baluarte da Misericórdia, em Peniche.
Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.890 NIPG 12806/16) --------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
20) Instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, requerida
pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da – Pelouro das Atividades Económicas:-------Deliberação n.º 1609/2016: O pedido de instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto
Moreira, em Peniche, apresentado pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da, foi retirado
da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária.
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(NIPG 14304/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------21) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto & Correia, L.da
– Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1610/2016: O pedido de colocação de placa direcional de lavandaria, apresentado
pela empresa Couto & Correia, L.da, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado
para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 9612/16) ------------------------------------22) Ocupação de espaço público com bancas, para venda flores, velas e acessórios funerários,
junto ao Cemitério Municipal de Peniche, em Peniche: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1611/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 6 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Na sequência da informação prestada pela Seção de Taxas e Licenças, datada de 04.10.2016, e
considerando que o procedimento adotado no ano transato decorreu com toda a normalidade,
tendo sanado algumas das questões que se vinham a verificar com a referida atividade no local,
proponho que se autorize a abertura do respetivo procedimento para atribuição dos lugares para
a venda de flores, velas e acessórios funerários, junto ao Cemitério Municipal de Peniche, nos
dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro de 2016, entre as 08,00 e as 18,00 horas, nas seguintes
condições:
É condição para o exercício da venda em causa:
- Estar, devidamente, licenciado para exercer a atividade de venda ambulante, ou possuir
estabelecimento comercial ligado às atividades em questão, localizado na área geográfica do
concelho de Peniche;
- Apresentar requerimento para ocupação do espaço público, até ao dia 20 de outubro de 2016,
nos Serviços Centrais desta Câmara Municipal, sitos no Largo do Município.
- O requerimento, a apresentar, deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
1 - Cópia dos documentos de identificação;
2 - Comprovativo do título de licenciamento para a atividade em questão (Mera
Comunicação Prévia nos termos do DL n.º 10/2015, de 16 de janeiro, ou comprovativo de Registo
na DGAE).
3 - No caso de estabelecimentos comerciais, o requerimento referido, deve ser
acompanhado, ainda, da licença de utilização.
- A venda dos artigos em causa só poderá ser efetuada nos seguintes termos:
1 - Entre as 08:00 horas e as 18:00 horas;
2 - Mediante licença de ocupação de espaço público e respetivo pagamento das taxas
previstas na alínea a) do artigo 41.º da Tabela de Taxas e Licenças deste Município, no valor de
€ 0,95/m2/dia;
3 - Estar circunscrita exclusivamente ao espaço atribuído, não sendo permitido
colocar qualquer objeto fora do mesmo;
4 - Para a venda de flores, em caso de utilização de bancadas, deverão ser as
mesmas de cor verde-escuro ou estarem cobertas por pano de igual cor;
5 - Para a venda de velas e acessórios funerários, nas condições anteriores, a cor
a utilizar deverá ser o amarelo;
6 - Só poderão ser utilizados chapéus-de-sol de cor consonante com as condições
anteriormente descritas, não devendo conter qualquer tipo de publicidade;
7 - É da responsabilidade do vendedor deixar o local de venda devidamente limpo,
sob pena da aplicação das sanções previstas na Lei.» (Doc.891 NIPG 15854/16)--------------------
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PROTOCOLOS:
23) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: Deliberação n.º 1612/2016: O protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos
Animais de Peniche, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima
reunião de câmara. (NIPG 15920/16) -----------------------------------------------------------------------24) Protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a ENATUR - Empresa Nacional
de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte da Fortaleza de Peniche à
ENATUR, para instalação de uma pousada: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1613/2016: O protocolo, celebrado entre a Direção-Geral do Património, a
ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, S.A. e o Município de Peniche, para cedência de parte
da Fortaleza de Peniche à ENATUR, para instalação de uma pousada, foi retirado da ordem do
dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG
15521/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
25) Arrendamento de um edifício, sito no Cabo Carvoeiro, em Peniche, onde funciona o
estabelecimento de restauração denominado Nau dos Corvos – Pelouro das Finanças:---------Deliberação n.º 1614/2016: O processo referente ao arrendamento de um edifício, sito no Cabo
Carvoeiro, em Peniche, onde funciona o estabelecimento de restauração denominado Nau dos
Corvos, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de
câmara extraordinária. (NIPG 16073/16) -------------------------------------------------------------------26) Substituição de título de venda de terreno, sito na Rua dos Belos Ares, em Ferrel – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1615/2016: O processo referente à substituição de título de venda de terreno, sito
na Rua dos Belos Ares, em Ferrel, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado
para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 13390/16) ----------------------------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
27) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa Petróleos de Portugal Petrogal S.A. – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1616/2016: O pedido de cancelamento de garantia bancária, apresentado pela
empresa Petróleos de Portugal - Petrogal S.A., foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser
agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15121/16) ----------------------28) Cancelamento de garantia bancária, requerido pela empresa BP Portugal – Comércio de
Combustíveis e Lubrificantes S.A. – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------Deliberação n.º 1617/2016: O pedido de cancelamento de garantia bancária, apresentado pela
empresa BP Portugal – Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A., foi retirado da ordem do
dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG
15119/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------29) Iluminação decorativa de Natal para a cidade de Peniche, a instalar no ano de 2016: -----Deliberação n.º 1618/2016: A proposta de iluminação decorativa de Natal para a cidade de
Peniche, a instalar no ano de 2016, foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.10.2016 * Livro 107 * Fl.780

para a próxima reunião de câmara extraordinária. --------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
30) 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 1619/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 6 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da DDAF, de 6 de outubro de 2016, que se anexa, proponho que a
Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016
(modificação n.º 24), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.892
NIPG 16039/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
31) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de agosto de 2016 – Pelouro
das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1620/2016: A Câmara municipal tomou conhecimento das horas extra dos
trabalhadores do Município, referentes ao mês de agosto de 2016. ------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
32) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de
Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1621/2016: A informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes
no concelho de Peniche, foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a
próxima reunião de câmara extraordinária. ----------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
33) Licenciamento do desfile de caloiros do ano letivo 2016/2017, requerido pela Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de
taxas – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1622/2016: O pedido de licenciamento do desfile de caloiros do ano letivo
2016/2017, apresentado pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de taxas, foi retirado da ordem do dia, devendo o
assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15842/16) --------34) Licenciamento de espetáculos de música com DJ, no âmbito do evento denominado Semana
Cultural, requerido pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------Deliberação n.º 1623/2016: O pedido de licenciamento de espetáculos de música com DJ, no
âmbito do evento denominado Semana Cultural, apresentado pela Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, com isenção de taxas, foi retirado
da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária.
(NIPG 15674/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
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35) Processo de candidatura da atividade Festas de Verão, submetida pela União Desportiva e
Cultural de São Bernardino, na primeira fase de candidaturas aos apoios municipais – Pelouro
do Associativismo: ---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1624/2016: O processo de candidatura da atividade Festas de Verão, submetida
pela União Desportiva e Cultural de São Bernardino, na primeira fase de candidaturas aos apoios
municipais, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião
de câmara extraordinária. (NIPG 3850/16) -----------------------------------------------------------------36) Atribuição de apoio logístico e financeiro à Espaço Sénior São Leonardo - Associação
Social de Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de
apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1625/2016: A proposta de atribuição de apoio logístico e financeiro à Espaço
Sénior São Leonardo - Associação Social de Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura
submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, foi retirado da ordem do dia, devendo o
assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 3850/16) ---------37) Atribuição de apoio à Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de
apoio à atividade pontual – Pelouro do Associativismo: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1626/2016: A proposta de atribuição de apoio à Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, no âmbito de uma candidatura
submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, foi retirado da ordem do dia, devendo o
assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15857/16) --------38) Comparticipação para transporte escolar – Maria Lourenço Pereira: -------------------------Deliberação n.º 1627/2016: O pedido de comparticipação para transporte escolar apresentado por
Maria Lourenço Pereira, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a
próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15777/16) ------------------------------------------39) Comparticipação para transporte escolar – Bruno Manuel Martins Oliveira: ---------------Deliberação n.º 1628/2016: O pedido de comparticipação para transporte escolar apresentado por
Bruno Manuel Martins Oliveira, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado
para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15774/16) ----------------------------------40) Comparticipação para transporte escolar – Miguel Ângelo Santos Ferreira: ----------------Deliberação n.º 1629/2016: O pedido de comparticipação para transporte escolar apresentado por
Miguel Ângelo Santos Ferreira, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para
a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15773/16) ----------------------------------------41) Comparticipação para transporte escolar – Bernardo Leal Florido: ---------------------------Deliberação n.º 1630/2016: O pedido de comparticipação para transporte escolar apresentado por
Bernardo Leal Florido, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a
próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15772/16) ------------------------------------------42) Comparticipação para transporte escolar – Inês Gaspar Franco: ------------------------------Deliberação n.º 1631/2016: O pedido de comparticipação para transporte escolar apresentado por
Inês Gaspar Franco, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima
reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15771/16) ------------------------------------------------------
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43) Comparticipação para transporte escolar – Filipe Alexandre Luís Monteiro das Eiras: ---Deliberação n.º 1632/2016: O pedido de comparticipação para transporte escolar apresentado por
Filipe Alexandre Luís Monteiro das Eiras, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser
agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15770/16) ----------------------44) Comparticipação para transporte escolar – João André Maciel Ramos: ----------------------Deliberação n.º 1633/2016: O pedido de comparticipação para transporte escolar apresentado por
João André Maciel Ramos, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a
próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 15769/16) ------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
Deliberação n.º 1634/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da
Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião de câmara extraordinária, no
dia 12 de outubro de 2016, com início às nove horas e trinta minutos. --------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1635/2016: 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 e cinco 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
14 de novembro 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. ----------------------------------------

