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ATA N.º 54/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016
Aos dezassete 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, Sandra Cristina
Machado Matos, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, Vereadores,
reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.----------------------------------------------------------- 2.º - Período de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal; -------------------------------- 2) Estudos e intervenções no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de
Peniche;------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Empreitada de construção do centro escolar de Atouguia da Baleia;------------------------------- 4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de
edificações existentes, no Vale do Grou - Ângela Maria Cordeiro Antunes; -------------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas no decurso
da obra na vigência da Lic.ª 218/05, para o prédio sito na Rua do Bairro Novo, na Serra D’el Rei
- José Leal Antunes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para legalização de garagem e telheiro, para o prédio
sito na Estrada dos Remédios, em Peniche - Helena Maria Pinto da França Salvador;--------------------------------- 7) 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;----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 8) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas no decurso
da obra na vigência da Lic.ª 57/15, para o prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, nos Casais Brancos
- Pedro Manuel de Jesus Coelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª
55/15, para o prédio sito na Travessa da Rua Nova, em Bufarda - Otília Maria Augusto Pinheiro
Santos;-------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Pedido de alteração aos lotes 5 e 7 do loteamento urbano sito em Espinheira,
freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Maria das Dores Lourenço dos Santos
Pina e Maria de Lurdes Henriques Neves - Lagarfil – Construções L.da; ------------------------------------------------- 11) Estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega; --------------------------------------------- 12) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel; -------------------------------------- 13) Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro de Benefícios Fiscais; -------------------------- 14) Operação de Reabilitação Urbana (ORU); ---------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 15) Sinalização rodoviária na Rua da Praia, em São Bernardino – Pelouro do
Trânsito;------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Implantação de lombas redutoras de velocidade em vários arruamentos do
concelho – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 17) Instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche,
requerida pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da – Pelouro das Atividades Económicas;
------------------- 18) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto
& Correia, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------- 19) Ocupação de espaço público com bancas, para venda flores, velas e acessórios
funerários, junto ao Cemitério Municipal de Peniche, em Peniche; ----------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais
de Peniche;------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21) 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;---------- -------------------------------------------------------- 22) Protocolo de cooperação técnica e científica - Instituto Politécnico de Leiria;------------------- 23) Protocolo de cooperação específico - Instituto Politécnico de Leiria;-------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Programa Eco Escolas 2016/2017 – Pelouro da Educação;-------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no
concelho de Peniche; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 26) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016
– Pelouro da Juventude; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 27) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a setembro de 2016, e fundos disponíveis
referentes a setembro e outubro de 2016 – Pelouro das Finanças;------------------------------------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 28) Projeto de requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro
da Cultura;---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 29) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de
trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes
ao mês de agosto de 2016 – Pelouro das Finanças; -------------------------------------------------------------------------- 30) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de setembro
de 2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 31) Licenciamento do evento desportivo, denominado Meo Rip Curl Pro Portugal
2016, com isenção de taxas – Oceanptevents, S.A. ------------------------------------------------------------------------ Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 32) Praia designada para a permanência e circulação de cães, durante a época
balnear – Capitania do Porto de Peniche;------------------------------------------------------------------------------------ Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33) Comparticipação para transporte escolar – David Alexandre da Silva Soares;------------------- 34) Comparticipação para transporte escolar – Ana Margarida Tavares Correia;----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------------------------ 35) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de
2017;-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
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------------------- 36) Assessoria jurídica na área do procedimento administrativo e atividade
regulamentar.------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e quarenta e cinco minutos,
encontrando-se na sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro, Pedro Ferreira e José
Ribeiro Gonçalves, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Diretora e Assistente Técnico do
Departamento Administrativo e Financeiro e Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística respetivamente, durante toda a reunião, os senhores Etelvina Alves, Técnica
Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a ordem do
dia, exceto no ponto trinta e seis, João Vilhena Raminhos, no período de audição do público, e
Rui Venâncio, Técnico Superior de Arqueologia, e a equipa técnica da empresa Fonte –
Sociedade de Apoio à Construção Civil, L. da, durante a apreciação e votação do ponto vinte e
oito da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador André Sebastião da
Silva Cardoso comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n. os 1 e 2
do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido
Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado
de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade
da referida cidadã, pelo que 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. ----------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Ângelo Miguel
Ferreira Marques comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e
2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sandra Cristina Machado Matos, do
Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo senhor
Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado de 28 de
agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade da
referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo
79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 46 e 47/2016, das reuniões camarárias
realizadas nos passados dias 9 e 12 de setembro, tendo sido dispensada a sua leitura por os
respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. ------------------PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:
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- Eugénio Nunes e outros moradores de Bufarda solicitaram informação relativamente ao
desenvolvimento do processo n.º 107/16, em nome de Nuno Miguel Silva Costa, para construção
de um armazém destinado ao apoio da atividade pecuária e pastorícia produção e recolha de leite
da espécie caprina e deram conta da deposição de dejetos dos animais num terreno, sito na Rua
Nova. Solicitaram, ainda, o ponto de situação relativamente à situação da Fonte dos Loureiros. O
senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
deu conta do envio de um ofício à CCDR, no sentido de solicitar a reapreciação do parecer emitido
e de solicitarem à APA o seu parecer, tal como previsto pela lei. O senhor Presidente da Câmara,
no sentido de criar alguma pressão, sugeriu que se enviasse à APA, todo o processo, incluindo o
que foi enviado à CCDR. O senhor Vereador Jorge Gonçalves, tal como fez na reunião de câmara
de dia 10 de outubro, deu conta do e-mail enviado, pelo próprio, à CCDR, bem como do
esclarecimento obtido. Disse que o portal do RJUE está na base da impossibilidade de consulta a
outras entidades e que a Câmara Municipal, como gestora do processo, teria que o fazer.
Manifestou a sua discordância relativamente à resposta obtida, julgando, não ser a lei que tem de
ser interpretada de outra forma, mas o portal que tem que ser modificado. O senhor Vereador
Filipe Sales disse julgar que os munícipes estão à procura de uma solução para o problema e não
de saber de quem é a competência de solicitação de pareceres. Reiterou a ideia de que a Câmara
Municipal tem obrigação de encarar este assunto como uma prioridade máxima e a obrigação de
dar uma resposta aos munícipes. O senhor Presidente da Câmara relembrou todo o
desenvolvimento do processo, por forma a que o foco do problema não fosse alterado e da
solicitação que fez para que fosse emitido um parecer, pela Doutora Fernanda Paula Oliveira, como
reforço da posição tomada pela Câmara Municipal, na resolução deste problema. Relativamente à
questão da deposição dos dejetos dos animais, no terreno da localidade, disse que iria solicitar aos
serviços de Fiscalização Municipal que se deslocasse ao local para fazer um levantamento da
situação e que consideraria como mais um argumento para reforço da sua gravidade. O senhor
Presidente da Câmara, relativamente à Fonte dos Loureiros, disse ter efetuado uma deslocação
ao local, em conjunto com alguns técnicos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
e Departamento de Obras Municipais, e que iriam verificar qual seria a intervenção possível de,
ali, ser efetuada. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta do ponto de situação
relativamente às três vertentes que o assunto compreende, nomeadamente, às questões da
segurança, o escoamento dos pluviais e encaminhamento das águas e alguns esgotos e de todos os
aspetos de requalificação do espaço, às quais vai ser dada prioridade. --------------------------------- Maria Edite Leitão e o seu representante, Zeferino Nascimento solicitaram o ponto de
situação do processo relativo à reclamação, que havia sido entregue, na Câmara Municipal de
Peniche, no dia 14 de junho de 2016, que tem como assunto a queda que a senhora Edite sofreu,
na Rua Tenente Valadim, em Peniche, por ter tropeçado numa tampa de saneamento que não estava
nivelada com o piso da artéria, uma vez que consideram a resposta dada pelos SMAS, inadequada,
comparando-a com um manual de boas normas cívicas. Atendendo à resposta dada pelos SMAS,
deram conta da solicitação, posteriormente efetuada, para que o Conselho de Administração dos
SMAS remetesse o processo ao executivo municipal para reapreciação dos elementos que o
compunham, na medida em que, esta não se pode eximir das responsabilidades que a lei vincula,
designadamente, na proteção dos interesses difusos coletivos com repercussão nos direitos
individuais dos cidadãos que pagam impostos. Referiram as despesas que a munícipe teve, até à
data, devido a esta situação. Mencionaram o nome do senhor Vereador Filipe Sales pelo facto de,
desde o início do processo, ter sido o único a manifestar interesse e preocupação com a situação
apresentada. Deram conta do desespero da munícipe, por ver cerceados os seus direitos. Disseram,
sem intenção de ameaçar a Câmara Municipal, que não lhes agradava ter que enviar o processo
para o Provedoria de Justiça, uma vez que, não consideram estar a ter a atenção devida. O senhor
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engenheiro João Raminhos, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento deu conta
de que o processo havia sido submetido ao Conselho de Administração e remetido à companhia
seguradora. O senhor Presidente da Câmara disse que o entendimento, relativamente a esta
situação é de que a Câmara Municipal não se sente responsável pelo sucedido e que, em sede de
Conselho de Administração dos SMAS, foi decidido enviar-se o processo à companhia de seguros,
no sentido desta se pronunciar sobre ele, estando atualmente, a aguardar-se resposta. Disse ter sido
verificado, através das observações efetuadas e informação técnica que chega, qual o grau de
responsabilidade que o Município tem, face a esta situação em concreto. Disse que, do ponto de
vista político e institucional, o que foi efetuado foi, dar sequência formal ao processo. Esclareceu
que a intenção do Município não é cercear direitos a ninguém e que o Município de Peniche não
tem qualquer problema com a Provedoria de Justiça, na medida em que, todas as questões por ela
colocadas têm sido devidamente fundamentadas. Solicitou aos SMAS para que fosse dada, à
munícipe, toda a informação suscetível de ser dada e que, na relação com a companhia seguradora,
se solicitasse celeridade na resposta ao processo, para posterior ponderação. Disse que tentariam
ser o mais justos possível na resolução desta situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara
lamentou o sucedido e disse não considerar que existam Vereadores mais sensíveis ou menos
sensíveis à situação, ainda mais, quando se trata da queda de uma cidadã. Referiu ser aos SMAS a
quem compete a gestão deste processo, todavia, sobre a decisão que os SMAS possam ter, existe
a possibilidade de a Câmara Municipal tomar uma outra posição. O senhor Vereador Filipe Sales
iniciou a sua intervenção, saudando a abordagem efetuada, pelos munícipes, a esta questão. Disse
não estar em causa a sensibilidade de cada um, e que não se tratou de qualquer tipo de favor, a
conduta que teve para com a munícipe, disse ser o exercício pleno da sua atividade, do ponto de
vista da responsabilidade, enquanto eleito local. Esclareceu que o acompanhamento que fez, junto
da munícipe, foi tão só, ao nível moral e de sugestão do mecanismo disponível para refutar ou
contestar a resposta dada ao requerimento da munícipe. Disse ter ficado surpreendido com os
termos em que a resposta foi dada, pelos SMAS, mas que já tinha tido oportunidade de se
pronunciar internamente, sobre essa questão. Referiu o comportamento que, usualmente, as
seguradoras têm, perante as situações, de postura pouco benévola. Deu conta de que, o único órgão
colegial que se pronunciou foi o Conselho de Administração dos SMAS e que, aquando da receção
da resposta da seguradora, haverá oportunidade de se diligenciar, no sentido de ser dada uma
resposta, à munícipe, respeitosa e justa. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse julgar que seria
importante que a consultora jurídica se pronunciasse relativamente a esta matéria. ------------------ João Neves, como nota de enquadramento, relembrou a importância política, histórica, cultural
e turística que a fortaleza tem e a dignidade com que tem que ser tratada. Disse não ser certa a
possibilidade de conciliação da presença de uma pousada com um espaço de memória que se
pretende conservar, e que ao confirmar-se esta dificuldade, a prioridade será, sempre, para o espaço
de memória, em detrimento da pousada. Julga que será uma questão máxima de respeito, para com
quem sofreu naquele espaço, nomeadamente os presos políticos, e para com aqueles que lutaram
para a liberdade e democracia. Deu conta de haver muita indignação, por parte dos antifascistas,
que consideram que a presença de uma pousada, naquele espaço, pode efetivamente, desvirtuar o
espaço de memória. Referiu que estas questões da memória não são indiferentes à Assembleia da
República, relembrando a aprovação, por unanimidade, de uma resolução, onde são apontadas
recomendações ao Governo, para que este tome medidas relativamente a uma série de questões da
memória. Disse que esta resolução permite, à Câmara Municipal de Peniche, aproveitar
financiamento para a recuperação e valorização daquele espaço, à semelhança do que fez a Câmara
Municipal de Lisboa, com a cadeia do Aljube, transformando-a em museu, bem como para erguer
o memorial. Reiterou a importância de se tomarem medidas para valorizar o espaço da fortaleza,
sugerindo algumas medidas, que, em fase de discussão das Grandes Opções do Plano podem ser

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.10.2016 * Livro 107 * Fl.799

consideradas. Manifestou disponibilidade para ajudar a Câmara Municipal a concretizar algumas
das medidas de valorização sugeridas. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que este
assunto foi abordado em Câmara e Assembleia Municipal e que, atualmente existe uma intenção,
sem qualquer protocolo celebrado, nem caderno de encargos definido. Referiu os contactos que
estão a ser desenvolvidos, com o objetivo de apreciação da situação. O senhor Vice-Presidente
da Câmara quis deixar claro que a comunicação efetuada pelo Governo sobre esta matéria foi um
desastre, na medida em que considerou a fortaleza de Peniche, como um dos trinta monumentos
que se encontram ao abandono e não referia o que estava em causa em cada um dos projetos.
Chamou à atenção para o facto de ter que haver uma solução alternativa, no caso de não se
concretizar a intenção existente para aquele espaço. Referiu as diversas intervenções que têm
estado a ser efetuadas na fortaleza. O senhor Vereador Jorge Gonçalves chamou à atenção para a
história da fortaleza não se cingir aos quarenta anos do regime do estado novo, em que funcionou
como prisão política, apesar de ter sido um período muito importante. Disse que a Câmara
Municipal não tem capacidade financeira para intervir naquele espaço e que o estado também se
tem demitido de o fazer, sendo por isso necessário encontrar-se uma solução para que o
equipamento não fique completamente degradado. Considera ser possível conciliar a questão da
memória com outro qualquer projeto que crie condições para a recuperação daquele espaço.
Manifestou a sua seticidade relativamente à inclusão da Fortaleza de Peniche no Programa Revive.
Disse não ser adverso à ideia de que, aquele espaço se torne num espaço cultural. O senhor
Vereador Filipe Sales disse considerar indigno, da memória que se pretende evocar, o que se
encontra, hoje, naquele espaço. Partilhou o entender da Câmara Municipal relativamente a esta
matéria, dizendo que a revitalização daquele espaço, incrementando uma nova dinâmica, poderá
dinamizar a economia local, ser geradora de emprego e poderá requalificar e aumentar a oferta
turística, tendo sempre como denominador comum, o respeito pela memória. Relembrou que na
Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de setembro de 2016, se declarou o apoio inequívoco
à intenção do Governo, em concessionar parte da fortaleza à utilização privada e se exortou ao
Governo, para encontrar no caderno de encargos um equilíbrio que permita a manutenção da
memória histórica da fortaleza sem que comprometa a viabilidade económica da unidade hoteleira
que ali se possa instalar, e a um diálogo futuro que permita uma solução de gestão partilhada, com
responsabilidades partilhadas. Referiu que, embora o memorial que se pretende erigir na fortaleza,
de evocação aos presos políticos, seja inequivocamente importante, o custo do mesmo não é
irrelevante para os cofres da autarquia, dizendo que, para o Partido Social Democrata, não parece
sensato considerar-se uma prioridade de setenta e cinco mil euros para o investimento daquele
memorial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Todos os membros da Câmara Municipal utilizarão o direito de uso da palavra no período de antes
da ordem do dia, na próxima reunião extraordinária da Câmara Municipal. --------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
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1) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: ------------------------------Deliberação n.º 1660/2016: A proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal
foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara
extraordinária. --------------------------------------------------------------------------------------------------2) Estudos e intervenções no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche: ----Deliberação n.º 1661/2016: Os estudos e intervenções no Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo de Peniche foram retirados da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a
próxima reunião de câmara extraordinária. ----------------------------------------------------------------3) Empreitada de construção do centro escolar de Atouguia da Baleia: ----------------------------Deliberação n.º 1662/2016: O processo relativo à empreitada de construção do centro escolar de
Atouguia da Baleia foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima
reunião de câmara extraordinária. (DPGU 441B/OM) ---------------------------------------------------4) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de edificações existentes,
no Vale do Grou - Ângela Maria Cordeiro Antunes: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 1663/2016: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização
de edificações existentes, no Vale do Grou, apresentado por Ângela Maria Cordeiro Antunes foi
retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara
extraordinária. (DPGU R23/16)------------------------------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas no decurso da obra na
vigência da Lic.ª 218/05, para o prédio sito na Rua do Bairro Novo, na Serra D’el Rei - José
Leal Antunes: --------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1664/2016: O pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas
no decurso da obra na vigência da Lic.ª 218/05, para o prédio sito na Rua do Bairro Novo, na Serra
D’el Rei, apresentado por José Leal Antunes foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser
agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (DPGU 247/11) ------------------------6) Pedido de licenciamento para legalização de garagem e telheiro, para o prédio sito na
Estrada dos Remédios, em Peniche - Helena Maria Pinto da França Salvador: ------------------Deliberação n.º 1665/2016: O pedido de licenciamento para legalização de garagem e telheiro,
para o prédio sito na Estrada dos Remédios, em Peniche, apresentado por Helena Maria Pinto da
França Salvador foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima
reunião de câmara extraordinária. (DPGU 64/16) ---------------------------------------------------------7) 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 1666/2016: Deliberado por maioria com quatro votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social democrata e Partido Socialista, e três votos contra,
dos senhores Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar a pretensão da
empresa RADAR - Construção Civil, L.da e Outro, relativa ao 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. (DPGU 88/16) ------------------------------------------------------------------------------8) Pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas no decurso da obra na
vigência da Lic.ª 57/15, para o prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, nos Casais Brancos - Pedro
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Manuel de Jesus Coelho: ------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1667/2016: O pedido de licenciamento para legalização de alterações executadas
no decurso da obra na vigência da Lic.ª 57/15, para o prédio sito na Rua 1.º de Dezembro, nos
Casais Brancos, apresentado por Pedro Manuel de Jesus Coelho foi retirado da ordem do dia,
devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (DPGU 127/16)
9) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da Lic.ª 55/15, para
o prédio sito na Travessa da Rua Nova, em Bufarda - Otília Maria Augusto Pinheiro Santos: Deliberação n.º 1668/2016: O pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra na
vigência da Lic.ª 55/15, para o prédio sito na Travessa da Rua Nova, em Bufarda, apresentado por
Otília Maria Augusto Pinheiro Santos foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser
agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (DPGU 131/16) ------------------------10) Pedido de alteração aos lotes 5 e 7 do loteamento urbano sito em Espinheira, freguesia de
Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Maria das Dores Lourenço dos Santos Pina e
Maria de Lurdes Henriques Neves - Lagarfil – Construções L.da: -----------------------------------Deliberação n.º 1669/2016: O pedido de alteração aos lotes 5 e 7 do loteamento urbano sito em
Espinheira, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado pela empresa Lagarfil – Construções
L.da, em nome de Maria das Dores Lourenço dos Santos Pina e Maria de Lurdes Henriques Neves,
foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara
extraordinária. (DPGU L14/99) ------------------------------------------------------------------------------11) Estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega: --------------------------------------------Deliberação n.º 1670/2016: O estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega foi retirado da
ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária.
12) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel: ------------------------------------Deliberação n.º 1671/2016: A proposta relativa ao POC - Programa da Orla Costeira
Alcobaça/Cabo Espichel foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a
próxima reunião de câmara extraordinária. ----------------------------------------------------------------13) Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro de Benefícios Fiscais:-------------------------Deliberação n.º 1672/2016: A proposta relativa à Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro
de Benefícios Fiscais foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima
reunião de câmara extraordinária. ---------------------------------------------------------------------------14) Operação de Reabilitação Urbana (ORU): ----------------------------------------------------------Deliberação n.º 1673/2016: A proposta relativa à Operação de Reabilitação Urbana (ORU) foi
retirada da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------Departamento de Obras Municipais:
15) Sinalização rodoviária na Rua da Praia, em São Bernardino – Pelouro do Trânsito: ------Deliberação n.º 1674/2016: A proposta de sinalização rodoviária na Rua da Praia, em São
Bernardino foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião
de câmara extraordinária. (NIPG 10580/16) ---------------------------------------------------------------16) Implantação de lombas redutoras de velocidade em vários arruamentos do concelho –
Pelouro do Trânsito: -------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 1675/2016: A proposta de implantação de lombas redutoras de velocidade em
vários arruamentos do concelho foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para
a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 16361/16) ----------------------------------------Ocupação do espaço público e publicidade:
17) 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 1676/2016: 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.
(NIPG 14304/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------18) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto & Correia, L.da
– Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1677/2016: 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) ------------------------------------19) Ocupação de espaço público com bancas, para venda flores, velas e acessórios funerários,
junto ao Cemitério Municipal de Peniche, em Peniche: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1678/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 13 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 13.10.2016, e
considerando que o dia em questão está também associado ao período evocado, proponho que se
autorize a referida ocupação, também, para o dia 2 de novembro de 2016.» (Doc.905 NIPG
15854/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolos:
20) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: Deliberação n.º 1679/2016: Deliberado aprovar o protocolo de parceria a celebrar com a
Associação de Proteção dos Animais de Peniche. (NIPG 15920/16) ----------------------------------21) 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 1680/2016: 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)--------------------------------------------------------------------------------------------------------22) Protocolo de cooperação técnica e científica - Instituto Politécnico de Leiria: ---------------Deliberação n.º 1681/2016: O protocolo de cooperação técnica e científica a celebrar entre o
Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria foi retirado da ordem do dia, devendo o
assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 16319/16) ---------
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23) Protocolo de cooperação específico - Instituto Politécnico de Leiria: --------------------------Deliberação n.º 1682/2016: O protocolo de cooperação específico a celebrar entre o Município
de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser
agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG 16320/16) ----------------------Educação:
24) Programa Eco Escolas 2016/2017 – Pelouro da Educação: -------------------------------------Deliberação n.º 1683/2016: A proposta de parceria a estabelecer entre o Município de Peniche a
Escola Secundária de Peniche e a Associação Bandeira Azul da Europa foi retirado da ordem do
dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara extraordinária. (NIPG
16337/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção social:
25) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de
Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1684/2016: 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. ----------------------------------------------------------------Eventos de iniciativa municipal:
26) Prémios de Mérito Desportivo aos Jovens do Concelho de Peniche 2015/2016 – Pelouro da
Juventude: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1685/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 12 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 técnica Marta Miguel, datada de 12/10/2016, que junto se anexa,
proponho que se apresente a Lista das Candidaturas aos Prémios de Mérito Desportivo – época
de 2015/2016 à Câmara Municipal, para conhecimento.» (Doc.906 NIPG 12141/16) -------------Documentos previsionais:
27) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a setembro de 2016, e fundos disponíveis referentes a
setembro e outubro de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------Deliberação n.º 1686/2016: 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 setembro de 2016, e fundos disponíveis referentes a setembro e outubro de 2016.
(NIPG 16301/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------Equipamentos municipais:
28) Projeto de requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação – Pelouro da Cultura:
Deliberação n.º 1687/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Projeto de
requalificação do Forte de Nossa Senhora da Consolação. (NIPG 15516/16) ------------------------O Técnico Superior de Arqueologia, Rui Venâncio efetuou uma breve contextualização do
assunto. A equipa técnica da empresa A Fonte – Sociedade de Apoio à Construção Civil. L.da
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apresentou algumas imagens relativamente ao estado atual do imóvel e deu conta das intervenções
a concretizar para a sua requalificação. O senhor Presidente da Câmara disse considerar que esta
é uma oportunidade de requalificação daquele espaço. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu
os parabéns à empresa, pelo projeto apresentado. Disse que, se não houver meios para a
concretização dos arranjos do espaço exterior, pelo menos que seja salvaguardada a questão do
equipamento. O senhor Vereador Jorge Gonçalves congratulou a equipa que está a desenvolver
este projeto. O senhor Vereador Filipe Sales disse que o importante é a reabilitação deste
património histórico do concelho, todavia, disse preocupar-se com a dinâmica e vitalidade que ali
se vai incrementar. ---------------------------------------------------------------------------------------------Recursos Humanos:
29) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, contratos de emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de
agosto de 2016 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1688/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista nominal dos
trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de
emprego inserção/+, avenças e PEPAL, referentes ao mês de agosto de 2016.-----------------------30) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de setembro de 2016 –
Pelouro das Finanças:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1689/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos
trabalhadores do Município, referentes ao mês de setembro de 2016. ---------------------------------Licenciamento de atividades diversas:
31) Licenciamento do evento desportivo, denominado Meo Rip Curl Pro Portugal 2016, com
isenção de taxas – Oceanptevents, S.A.: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1690/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 10 de outubro 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 Ocean Pt Events, SA, por requerimento, datado de 29 de setembro
de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 10 de outubro de 2016, proponho que se autorize a emissão de uma licença
para difusão de mensagens publicitárias, nos termos dos artigos 11.º e 82.º do mencionado
diploma legal (RPOEP), e 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 evento desportivo, a
decorrer nas praias deste concelho, nos próximos dias 18 e 29 de outubro de 2016.
Atendendo, ainda, à isenção de taxas, e considerando que se trata de uma ação com manifesto
interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas
e Preços do Município, isentar a referida firma do pagamento de taxas pelo solicitado
licenciamento.» (Doc.907 NIPG 15516/16) ----------------------------------------------------------------Relacionamento Institucional:
32) Praia designada para a permanência e circulação de cães, durante a época balnear –
Capitania do Porto de Peniche: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1691/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício n.º 413, da
Autoridade Marítima Nacional – Capitania do Porto de Peniche, datado de 6 de outubro de 2016,
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relativo à praia designada para a permanência e circulação de cães, durante a época balnear. (NIPG
15137/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoios diversos:
33) Comparticipação para transporte escolar – David Alexandre da Silva Soares: --------------Deliberação n.º 1692/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 12 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 11 de outubro 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
David Alexandre da Silva Soares, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar o 10.º Ano do
Ensino Secundário, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, em Caldas da Rainha.» (Doc.908
NIPG 16304/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------34) Comparticipação para transporte escolar – Ana Margarida Tavares Correia: ---------------Deliberação n.º 1693/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 12 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 o parecer do Pelouro da Educação, datado de 11 de outubro 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 Margarida Tavares Correia, residente em Atouguia da Baleia, a fim de poder frequentar o
11.º Ano do Curso de Artes Visuais, na Escola Secundária Raul Proença, em Caldas da Rainha.»
(Doc.909 NIPG 16305/16) ------------------------------------------------------------------------------------Abrigos dos pescadores da Berlenga:
35) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2017: ------------Deliberação n.º 1694/2016: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
datado de 11 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«A Câmara Municipal, na sua reunião de dia 26 de setembro, deliberou no âmbito do
procedimento de atribuição das Casas denominadas “Abrigo dos Pescadores” sitas na Ilha da
Berlenga para o ano de 2017, fixar o prazo para apresentação de candidaturas em 10 dias úteis.
Considerando que ainda não foi apresentada qualquer candidatura no âmbito do referido
procedimento, e que o prazo de apresentação das candidaturas termina no dia 14 de outubro de
2016, no uso da prerrogativa prevista no n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, determino que o prazo de apresentação das candidaturas seja prorrogado até ao dia
21 de outubro, inclusive, nas condições aprovadas pela Câmara Municipal na sua reunião de 26
de setembro de 2016.» (Doc.910 NIPG 14706/16) -------------------------------------------------------Regulamentos municipais:
36) Assessoria jurídica na área do procedimento administrativo e atividade regulamentar: ---Deliberação n.º 1695/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação dos
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processos que estão a ser analisados pela Assessora Jurídica na Área do Procedimento
Administrativo e Atividade Regulamentar. ----------------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
Deliberação n.º 1696/2016: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da
Câmara, apresentada verbalmente, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 19 de
outubro de 2016, com início às nove horas e trinta minutos, e dispensar a convocação escrita. ---APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1697/2016: 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 vinte horas e cinquenta 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
21 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. ----------------------------------------

