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ATA N.º 55/2016
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016
Aos dezanove 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, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção dos membros da Câmara Municipal: -------------------------------------------- 1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal; --------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 2) Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro de Benefícios Fiscais;----------------------------- 3) Operação de Reabilitação Urbana (ORU); ------------------------------------------------------------- 4) Edificados abrangidos pela majoração e pela minoração das taxas de IMI, para
o ano de 2017;--------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 5) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel; --------------------------------------- 6) Empreitada de construção do centro escolar de Atouguia da Baleia;------------------------------- 7) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de
edificações existentes, no Vale do Grou - Ângela Maria Cordeiro Antunes; -------------------------------------------- 8) 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9) 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;--------------------------------- 10) 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11) 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;------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) 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; ------------------------------------------------- 13) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal;-- ---------------------------- 14) Estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega; --------------------------------------------- 15) Estudos e intervenções no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de
Peniche;------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 16) Sinalização rodoviária na Rua da Praia, em São Bernardino – Pelouro do
Trânsito;---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17) Implantação de lombas redutoras de velocidade em vários arruamentos do
concelho – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
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------------------- 18) Instalação de um painel publicitário, na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche,
requerida pela empresa Justdive Atividades Marítimas, L.da – Pelouro das Atividades Económicas;
------------------- 19) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto
& Correia, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20) 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; ------------------------------------------------------------------ 21) Protocolo de cooperação técnica e científica de interesse comum, a celebrar
entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria; --------------------------------------------------------- 22) Protocolo de cooperação específico para a realização conjunta dos
melhoramentos dos acessos e exteriores da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de
Peniche, a celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria; -------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Programa Eco Escolas 2016/2017 – Pelouro da Educação;-------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no
concelho de Peniche; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------------------------ 25) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2017.
------------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e quarenta minutos, encontrando-se
na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------------------Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Pedro Ferreira, Chefe do Gabinete de Apoio
à Presidência e Assistente Técnico do Departamento Administrativo e Financeiro,
respetivamente, durante toda a reunião, e o senhor José Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos dois a vinte e
cinco 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 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: ------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
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1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 1698/2016: Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 10 de outubro, participou numa reunião de trabalho com a Docapesca. --------------------- No dia 10 de outubro, esteve presente na segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal. - No dia 11 de outubro, participou numa reunião do Grupo Portugal Náutico, da Comunidade
Intermunicipal do Oeste, a propósito do programa de participação em feiras internacionais,
relativamente à promoção daquilo que são os diversos destinos portugueses que têm a ver,
particularmente, com as atividades náuticas.---------------------------------------------------------------- No dia 12 de outubro, esteve presente numa reunião, a propósito da Urbanização do Vale da Cal,
que teve como objetivo, sintetizar toda a abordagem interna dos serviços da Câmara Municipal,
para que esta se substitua ao promotor, assinando garantias, para fazer as intervenções que não
foram concretizadas. Esteve presente nessa reunião a EDP. ---------------------------------------------- No dia 12 de outubro, participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento. ------------------------------------------------------------------- No dia 12 de outubro, esteve presente na apresentação do novo Guia de Reclamações, inserida
no encontro sobre A Satisfação do Cliente como Estímulo ao Aumento da Eficiência, organizado
pela APDA-GTGC (Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes), que contou com a presença do
senhor Secretário de Estado do Ambiente. ------------------------------------------------------------------ No dia 13 de outubro, reuniu-se com dois elementos do movimento Não apaguem a memória a
propósito da questão da fortaleza. ---------------------------------------------------------------------------- No dia 14 de outubro, reuniu-se com o senhor Presidente da APAP. --------------------------------- No dia 14 de outubro, na cerimónia de abertura do novo ano letivo da Universidade Sénior. ----- No dia 17 de outubro, esteve presente na conferência de imprensa da etapa do Campeonato do
Mundo de Surf, que considerou ser uma ação extremamente positiva. --------------------------------- Deu conta das inaugurações das exposições das temáticas do mar, com componentes ambientais
e com componentes estéticas muito interessantes, às quais recomendou a visita. --------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 10 a 17 de outubro do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na reunião de Assembleia Municipal de 10 de outubro;
- Na Cerimónia de abertura do novo ano letivo 2016/2017 da Universidade Sénior de Peniche;
- Na reunião com o Peniche Amigos Clube, a propósito do arranque da época desportiva
2016/2017;
- No acompanhamento das seguintes intervenções municipais em curso:
- Reabilitação da ciclovia desde a rotunda de Supertubos até ao Casal da Vala;
- Finalização do alcatroamento do Caminho do Outeiro, em Peniche;
- Aplicação de pollux vermelho óxido na ciclovia entre Peniche e Ferrel;
- Implantação do Mundial de Surf na Praia de Supertubos;
- Intervenções em 18 casas do Bairro do Calvário - um investimento municipal na ordem dos 700
mil euros;
- Na reunião com as Infraestruturas de Portugal;
Dar conta que está em curso a elaboração do projeto para reabilitação do Baluarte de S. Vicente.
Este projeto contempla intervenções como arborização, construção de parque de merendas,
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remoção dos WC's existentes no local e instalação de novos WC.
Referir que com a aprovação dos empréstimos para a construção do Centro Escolar de Atouguia
da Baleia e das respetivas infraestruturas, o início desta importante Escola fica apenas a
aguardar pela aprovação do Tribunal de Contas. O total de investimento desta nova Escola
ascende a 4,1 milhões de euros e conta com uma comparticipação de fundos comunitários no
valor 1.490.235,46.
Informar que se irá proceder à aquisição dos novos equipamentos que irão integrar o parque
infantil Dr. Pires de Carvalho. Um investimento municipal de 15 mil euros.
- Na 9.ª Gala do Futebol Distrital de Leiria. Enaltecer o trabalho desenvolvido pelo Peniche
Amigos Clube na formação de inúmeros jovens na modalidade de futsal. Trabalho reconhecido
também pela Associação de Futebol de Leiria. Realçar o 75.º aniversário do Grupo Desportivo
de Peniche, tendo sido também um dos clubes desportivos homenageados nesta Gala;
- Na Inauguração da Exposição " Manifestação: Um Direito". Esta exposição, da autoria de Paula
Borges Santos, Francisco Bairrão Ruivo, Fernando Rosas e Alfredo Caldeira, estará patente ao
público até 28 de maio de 2017 e retrata a expressão coletiva de ideais, de descontentamento, de
protesto ou de revolta. Contou com a presença de algumas figuras reconhecidas nacionalmente,
designadamente Catarina Vaz Pinto, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e esposa do novo
Secretária Geral das Nações Unidas, António Guterres;
- No Aniversário do Clube Berlengas Bike Team onde foram apresentados os novos equipamentos
desportivos oferecidos pela Câmara Municipal de Peniche;
- Nas diversas iniciativas religiosas integradas nos Círios da Nª Srª dos Remédios;
- Na Conferência de Imprensa do Meo Rip Curl Pro Portugal.» ---------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 10 de outubro, esteve presente na segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal. - No dia 12 de outubro, esteve presente numa sessão de fados, na União Recreativa Desportiva e
Cultural de São Bernardino, agradecendo à Associação pela receção, às entidades presentes,
nomeadamente às que trabalham com idosos e aos fadistas, que se associaram a esta iniciativa de
uma forma extraordinária. ------------------------------------------------------------------------------------- No dia 14 de outubro, na cerimónia de abertura do novo ano letivo da Universidade Sénior,
desejando um bom ano e felicitando-os pela parceria e pelo trabalho que, em conjunto com a
Câmara Municipal, tem sido desenvolvido. ----------------------------------------------------------------- No dia 14 de outubro, esteve presente na inauguração da exposição denominada Manifestação:
Um Direito, patente na Fortaleza de Peniche.--------------------------------------------------------------- No dia 17 de outubro, esteve presente na conferência de imprensa do Campeonato Mundial de
Surf, salientando a importância que este evento tem no desenvolvimento de Peniche, felicitando o
senhor Presidente, que para isso, muito contribuiu. -------------------------------------------------------- No dia 18 de outubro, reuniu-se com a Associação Brigada das Amigas e com a Veterinária
Municipal, na sequência das questões colocadas na reunião de câmara de 3 de outubro de 2016. - Deu conta de que a construção da rampa de acesso ao piso -1 do Centro de Saúde de Peniche
tinha sido iniciada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Mencionou a importância que a Universidade Sénior de Peniche tem para o concelho de Peniche,
apesar de não ter estado presente na abertura do seu ano letivo, desejando-lhes as maiores
felicidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou a Direção da Associação do Casal Moinho, que levou a cabo, no passado sábado, a
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Primeira Grande Noite de Fados. --------------------------------------------------------------------------- Questionou, uma vez mais, qual o ponto de situação relativamente à concessão do equipamento
municipal, designado por Taskareia, sito no Molhe Leste. O senhor Presidente da Câmara disse
que aguardavam o parecer da APA e que iria solicitar ao senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, o
ponto de situação relativo a este assunto. -------------------------------------------------------------------- Considera ser importante esclarecer a alegação dos arrendatários do edifício, sito no Cabo
Carvoeiro, em Peniche, onde funciona o estabelecimento de restauração denominado Nau dos
Corvos, de que foram efetuadas algumas intervenções no edifício, responsabilidade da Câmara
Municipal, no sentido de o tornar condicente com a utilização, das quais nunca foram ressarcidos,
para que, de vez, se possa sanar esta questão. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que
não tinha qualquer dúvida de que a Câmara Municipal fez tudo o que tinha a fazer e com um
grande encargo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou pela informação, que o senhor Presidente da Câmara disse que seria prestada à
Câmara, relativamente aos processos de legalização da ampliação das habitações das senhoras
Argentina e Graciete Bandeira e do senhor Elói, sitas no Bairro do Visconde, em Peniche, na
sequência da presença das senhoras, na reunião de câmara de 16 de agosto de 2016, no período de
audição do público. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao senhor Arquiteto
Ribeiro Gonçalves, o ponto de situação. --------------------------------------------------------------------- Referiu a importância que o Campeonato do Mundo de Surf tem para Peniche e enalteceu a
presença dos dois Ministros, Economia e Mar, no evento, que marca o reconhecimento do Governo
relativamente à existência da prova e à sua continuidade em Peniche. Reiterou o facto de continuar
a não haver desenvolvimento de atividades, no interior da cidade, que atraiam as pessoas que
visitam a prova, considerando ser uma lacuna do modelo adotado. O senhor Presidente da
Câmara colocou completamente à margem a ideia de que não são trazidas atividades para a cidade
e concelho, relembrando as exposições que se encontram patentes nos vários locais, todavia,
considera que existe uma responsabilidade, por parte dos agentes económicos, de promoverem
ações que cativem as pessoas. --------------------------------------------------------------------------------- Questionou relativamente à responsabilidade de quem transportou o lixo que se encontra
depositado no Casal da Ponte, proveniente das instalações de apoio ao Campeonato do Mundo de
Surf e por que motivo o Município não tomou iniciativas que tivessem evitado a situação. O senhor
Presidente da Câmara reconheceu que a situação era desagradável e que foi encontrada solução.
Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Sinalizou o arranque do ano letivo da Universidade Sénior, desejando-lhes um bom ano letivo,
em todas as suas vertentes. ------------------------------------------------------------------------------------ Associou-se à questão da iniciativa promovida pela Associação do Casal Moinho. ---------------- Reiterou a ideia da importância que teve a presença inédita dos senhores Ministros do Mar e da
Economia, na apresentação do Meo Rip Curl Pro Portugal, que revelou a importância estratégica
que o evento tem para Peniche, Região Oeste e Portugal. ------------------------------------------------ Considerou grave a imagem degradante, que a deposição dos lixos no Casal da Ponte fizeram
transparecer, mas mais grave, terá sido a deposição de material reciclável nos contentores de RSU,
caso esta situação tenha sido despoletada pelos serviços do Município. O senhor Presidente da
Câmara disse estar absolutamente de acordo com a preocupação apresentada e que ficaria
registada, no quadro das diligências para o futuro.--------------------------------------------------------- Salientou, uma vez mais, a sua disponibilidade para, em sede de Grandes Opções do Plano e
Orçamento, votar favoravelmente, apesar dos impeditivos legais existentes, a atribuição de uma
verba para a contratação de mais funcionários ou de uma empresa, em regime de outsourcing, para
fazer face ao problema dos RSU. Disse que pior que não resolver os problemas, é não identificálos ou assinalá-los. O senhor Presidente da Câmara disse que seriam tidos em conta os
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contributos ali apresentados, apesar de haverem questões que tinham a ver com o investimento,
etc. Deu conta de questões que não foram desenvolvidas, não porque não estivessem previstas nas
Grandes Opções do Plano e Orçamento, mas por motivos procedimentais, alheios ao Município.
O senhor Vice-Presidente da Câmara, na sequência da máxima apresentada pelo senhor
Vereador, disse que os problemas são reconhecidos e intervencionados. Deu conta do conjunto de
medidas que estão em curso, na área dos serviços de higiene e limpeza, designadamente, o aumento
do número de lavagens dos contentores, a colocação do autocolante informativo da existência do
serviço gratuito de recolha de monstros, a aquisição de dois aspiradores urbanos, de uma viatura
de recolha e transporte de RSU, de cerca de 150 contentores, entre outros equipamentos, o reforço
de recursos humanos e a instalação de três conjuntos de equipamentos subterrâneos, um no Baleal
e dois na cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Enalteceu os empresários, que estiveram presentes na reunião que se seguiu à conferência de
imprensa do Campeonato do Mundo de Surf, que tão bem promoveram o seu negócio. -----------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Felicitou a companha da embarcação Afrodite, pela grande pesca de corvinas que efetuou. O
senhor Presidente da Câmara disse comungar da satisfação manifestada pelo senhor Vereador
Filipe Sales, relativamente à embarcação. ------------------------------------------------------------------- Desejou um excelente ano letivo a todos os professores da Universidade Sénior, que prestam um
serviço voluntário e de grande importância, à comunidade, e a todos os alunos, para com os quais,
a universidade desempenha um papel fundamental no envelhecimento ativo.------------------------- Manifestou o seu apreço pela forma como correu a conferência de impressa do Campeonato do
Mundo de Surf. Registou a importância que o evento tem na promoção de Peniche, enquanto
destino turístico de surf. Reconheceu que a vinda do Campeonato do Mundo de Surf, para Peniche,
deve-se, também, ao atual Presidente da Câmara, António José Correia e que ficaria na história.
Reiterou a ideia de que o programa do evento poderia potenciar, muito mais, a vinda de pessoas à
cidade. Disse que, mais do que as estruturas de apoio e a sinalética colocada, questões que
considera importantes, o que marca a diferença para a vinda desta etapa para Peniche, são as
condições naturais. O senhor Presidente da Câmara agradeceu o reconhecimento. ---------------- Relativamente à questão dos consumos efetuados pelo arrendatário do Parque Municipal de
Campismo, disse continuar a aguardar a informação solicitada. ----------------------------------------- Reiterou a sua não concordância, relativamente à audição dos arrendatários do edifício, sito no
Cabo Carvoeiro, em Peniche, onde funciona o estabelecimento de restauração denominado Nau
dos Corvos, uma vez que considera ser uma situação embaraçosa, sugerindo, uma vez mais,
recorrer-se à Comissão Consultiva de Acompanhamento, para aferir todas as informações que o
senhor Vereador Jorge Gonçalves acabou por transmitir. Esta é uma posição que já havia exposto,
após a intervenção do senhor Vereador Pedro Freitas, na reunião do dia 12 de outubro do corrente
ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reiterou o pedido efetuado relativamente ao relatório de custos das reparações do parque
automóvel dos Serviços de Higiene e Limpeza. ------------------------------------------------------------ Solicitou o ponto de situação relativamente ao uso da Albufeira da Barragem de São Domingos.
O senhor Presidente da Câmara esclareceu que o Centro de Canoagem do Oeste optou por um
caminho diferente do que tinha sido previsto inicialmente, e que a seu tempo seria presente à
Câmara Municipal, informação sobre este assunto. -------------------------------------------------------- Questionou relativamente ao ponto de situação em que se encontra o processo da Regueira do
Poço. O senhor Presidente da Câmara disse que iria verificar em que ponto de situação se
encontrava o processo, para informar os senhores Vereadores. ------------------------------------------ Solicitou, novamente, o agendamento da questão relativa ao apoio solicitado à Câmara
Municipal, para comparticipação financeira à aquisição de um terreno, por parte da Freguesia de
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Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente da
Câmara que verificasse quais as condições de enquadramento para este assunto. Deu conta da
recomendação que fez na Assembleia Municipal para que se fizesse uma avaliação oficial por
quem é reconhecido, visto tratar-se de uma aquisição. ---------------------------------------------------- Questionou se a pretensão de incluir o Convento de São Bernardino no Programa Revive se
mantinha. Sugeriu que, em caso afirmativo, se envolvesse a Junta de Freguesia de Peniche,
informando-a dessa pretensão, ao contrário do que foi a prática, relativamente à inclusão da
Fortaleza de Peniche, nesse mesmo programa. O senhor Presidente da Câmara deu conta do
caminho que se pretende seguir, que é o da ativação deste equipamento. ------------------------------ Solicitou o ponto de situação relativamente à concretização das instalações sanitárias no Parque
Urbano, como uma das contrapartidas do arrendamento à BP. O senhor Presidente da Câmara
disse ter dado a informação na Assembleia Municipal, de que o processo estava em
desenvolvimento, no sentido da sua concretização. -------------------------------------------------------- Manifestou o seu descontentamento pelo facto de constatar o jardim público, junto à Praça Jacob
Rodrigues Pereira, cada vez mais depauperado, referindo o Plano de Arborização que, per si, não
resolverá o problema, mas que possibilita a hierarquização das prioridades de atuação. O senhor
Presidente da Câmara disse estar a ser analisado, em sede das Grandes Opções do Plano e
Orçamento, a questão dos valores. --------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao carregamento de veículos elétricos, disse ter informação de que a estação de
carregamento existente na cidade, não é compatível com a maioria dos veículos, dizendo ser
importante que se encontrassem alternativas. Sugeriu que, em cada uma das vilas do concelho,
fosse implantado um ponto de carregamento. Solicitou informação sobre a viatura do Programa
Moove, que a Câmara aderiu, mas que julga não ter ficado com a viatura. O senhor Presidente da
Câmara disse que o posto, de facto, tem determinadas características que se destinam a
determinado tipo de viaturas, no entanto, no quadro da mobilidade elétrica regional, enquanto
membros da Oeste Sustentável, tem que se pugnar para que possa haver esse reforço. -------------- Deu conhecimento, tal como tem vindo a fazer em reuniões anteriores, de mais uma solução, no
âmbito das novas tecnologias de informação ao serviço das autarquias, que são as aplicações
móveis, compatíveis quer com Android quer com IOS, que permitem reportar, alertando de forma
cómoda e eficaz, para anomalias e situações que exijam a intervenção da autarquia,
georreferenciando o local. Disse que este tipo de aplicações móveis pode resolver graves
problemas e considera ser uma forma inovadora de se mostrar a vanguarda da visão que se tem,
enquanto executivo municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que, na Comunidade
Intermunicipal, têm trabalhado numa matéria que tem a ver com as cidades inteligentes, de modo
a que se possa ter um conjunto de soluções tecnológicas que possam aproximar, ainda mais, os
cidadãos da gestão diária e das múltiplas frentes, onde a interface entre os municípios e os serviços
públicos são mais fortes. --------------------------------------------------------------------------------------- Senhora Vereadora Sofia Barradas:
- Disse considerar muito pertinente, a proposta apresentada pelo senhor Vereador Filipe, e que
vários municípios têm implementado, quer na perspetiva do munícipe como do turista que visita
Peniche. Esclareceu que as aplicações não servem apenas para apontar as deficiências e as
necessidades de intervenção imediata, mas também para dar conta das satisfações. Sublinhou a
importância destas aplicações para quem gere o Município, uma vez que proporciona informações
concretas, relativamente ao número e tipo de ocorrências, tempo de resposta dos serviços, etc. --- Agradeceu as T-shirts oferecidas aos Vereadores, pelo Rip Curl e GDP. ---------------------------- Deu nota da falta de cortesia institucional, por não lhe ter sido endereçado o convite que o senhor
Presidente da Câmara efetuou aos restantes Vereadores, para a inauguração da exposição que
decorreu no Hotel Soleil, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse não ser seu hábito
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não ser cortês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Enfatizou a importância dada, à presença dos senhores Ministros da Economia e do Mar, bem
como do Presidente do Turismo de Portugal, na conferência de imprensa do Campeonato do
Mundo de Surf e na reunião que se seguiu. ----------------------------------------------------------------- Disse ser do seu entendimento que, a reunião que se seguiu à conferência de imprensa,
proporcionada pela Câmara, com a presença dos representantes do Governo e dos investidores do
concelho, relacionada com a área do mar, foi uma boa iniciativa, todavia, como Vereadora da
Câmara, sentiu-se desconfortável, com o facto desses investidores terem sido convidados para essa
sessão, na véspera da sua realização, considerando uma forma improvisada de atuação, numa área
que considera muito estratégica para o desenvolvimento da economia local. Disse ser nestas alturas
que se confirma a inexistência de uma estratégia global de captação de investimento e de estímulo
ao empreendedorismo. O senhor Presidente da Câmara referiu o dinamismo, como um aspeto
que o caracteriza e a capacidade que possui, de tentar explorar as oportunidades que surgem, sem
burocracias e sem tecnocracias e em função do tempo, como justificação para a forma como foi
feito o convite aos investidores. Disse discordar da inexistência de estratégia global, referindo a
Magna Carta de Peniche. A senhora Vereadora Sofia Barradas realçou que esta foi uma boa
iniciativa, todavia, gostaria que tivesse sido efetuada noutros termos. ---------------------------------- Manifestou desconforto e total discordância, relativamente ao que foi mencionado na reunião,
quanto à existência de vias verdes na Câmara Municipal, para tratar de licenciamentos e de outros
assuntos burocráticos, dizendo julgar que o executivo deve trabalhar em prol de uma gestão eficaz
e equitativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Manifestou desagrado pela forma como têm sido geridas as reuniões de câmara e disponibilizada
a informação aos Vereadores. Mencionou o facto de serem convocados para reuniões
extraordinárias, a título regular, com ordens de trabalho extensas, muitas vezes contendo assuntos
que requerem tempo de análise e de reflexão e/ou debate, sem condições devidas para fazê-lo. Este
facto, além de requerer um maior número de reuniões, exige, dos próprios serviços camarários,
um volume de trabalho adicional que seria dispensável. Disse nunca ter imaginado que os assuntos
fossem tratados com a falta sistemática de planeamento. Acrescentou que, a informação
disponibilizada na plataforma digital de apoio às reuniões de câmara, não tem cumprido, pelo
menos ultimamente, o que está estabelecido no regimento, referindo a existência de pastas sem
conteúdo. O senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade dos senhores Vereadores
para a realização de reuniões extraordinárias, dizendo ser impossível fazer-se melhor. O senhor
Vice-Presidente da Câmara valorizou a exigência, cada vez maior, que se faz sentir a todos os
níveis, dizendo que a Câmara Municipal de Peniche é, do Oeste, a que mais reúne, valorizou,
ainda, o trabalho desenvolvido neste mandato, a intervenção de todos e deu conta da satisfação
que tem, pelo facto de, no período de audição do público, os munícipes poderem falar sem limite
de tempo e sem interrupções. Disse que, em termos de funcionamento da Câmara, as reuniões
prolongadas que se realizam têm consequências, inclusivamente para os serviços. ------------------ Deu conta de que o problema da iluminação no IP6, designadamente na zona entre Porto Lobos
e rotunda dos Supertubos, foi possível resolver, coincidentemente na altura do Campeonato do
Surf. Este era um problema que se arrastava há muito tempo e que já havia sido sinalizado, por
diversas vezes, nas reuniões de câmara em 2015 e 2016, tendo sido dada a informação que estaria
a ser tratado. Questionou se, após o Campeonato do Mundo de Surf, a iluminação será mantida. O
senhor Presidente da Câmara disse que, a iluminação do IP6 será mantida. O senhor VicePresidente da Câmara disse querer deixar claro que a questão do IP6 não tinha nada a ver com a
Câmara Municipal, mas com as Infraestruturas de Portugal e EDP. ------------------------------------ Solicitou que fosse dado conhecimento à Câmara Municipal, da intervenção que está a ser
efetuada na fortaleza de Peniche, dado que julga não constar do mapa de obras que lhes foi
apresentado na reunião de 26 de setembro de 2016, e que teve conhecimento na sequência da
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intervenção de um munícipe, durante o período de audição do público, na reunião de câmara
anterior. O senhor Presidente da Câmara deu conta de que as pinturas que estão a acontecer na
fortaleza estão a ser efetuadas pelas próprias equipas da fortaleza. ------------------------------------- Deu a conhecer a iniciativa da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, de certificação
internacional do primeiro destino turístico certificado em Portugal e um dos primeiros no mundo,
com o selo Biosphere Responsible Tourism, que considera muito interessante, e que reconhece a
responsabilidade ambiental, cultural e social da atividade turística nas regiões. Desafiou o senhor
Presidente da Câmara a tomar as diligências necessárias para saber sobre esta iniciativa, junto das
entidades adequadas. Disse considerar premente que o Município de Peniche desenvolva uma
agenda de turismo, e este selo seria um caminho muito interessante na afirmação e capacitação de
Peniche, como destino turístico. Referiu que a abordagem bacoca, do género da que circulou na
comunicação social, relativamente à A8 vir a designar-se Asurf, não promove, em nada, Peniche.
Disse julgar que, Peniche precisa, urgentemente de duas agendas prioritárias, uma, relativa ao
turismo, e a outra, relativa ao investimento/empreendedorismo, que devem ser desenvolvidas com
muita visão e maturidade. O senhor Presidente da Câmara esclareceu que Peniche tem uma
certificação que outras regiões não têm, a Quality Coast, que está muito orientada para a questão
das zonas costeiras. Disse declinar absolutamente, a questão das abordagens bacocas. -------------- Solicitou, novamente, a informação relativa ao Centro de Alto Rendimento, que havia solicitado
na reunião de 3 de outubro de 2016, designadamente, relatório de atividades, elaborado pela
comissão de gestão local e o plano de atividades, ocupação, em número e tipos de modalidades
desportivas e receitas do CAR.-------------------------------------------------------------------------------- Questionou, uma vez mais, como é que, internamente, são geridas as reclamações relativas ao
Parque de Campismo Municipal, uma vez que esta questão não foi respondida na reunião em que
foi colocada. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de que todas as reclamações
recebidas são dadas a conhecer à ASAE, após serem informadas pelo Encarregado do Parque
Municipal de Campismo e pelo Gabinete Jurídico. -------------------------------------------------------- Questionou, para quando o agendamento da reunião, com a equipa responsável pelo projeto de
revitalização do skate park, no sentido de ser efetuada a reavaliação/análise do mesmo, pois
gostaria que o assunto ficasse resolvido e não tivesse que ocupar lugar nas Grandes Opções do
Plano de 2017. O senhor Presidente da Câmara disse não haver condições para que a intervenção
no skate park seja efetuada, ainda, em 2016, e por isso, seria contemplada, nas Grandes Opções do
Plano de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que, uma vez que estava prevista uma apresentação relativa ao Parque de Campismo
Municipal, e que tinha uma análise a fazer sobre este equipamento municipal, guardaria para essa
altura a sua análise. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara manifestou o seu desagrado e discordância absoluta, pela forma
injusta, como as questões são colocadas, considerando ser uma subavaliação e subvalorização
daquilo que é o trabalho desenvolvido, dizendo estar muito seguro, relativamente à qualidade do
mesmo. A senhora Vereadora Sofia Barradas disse saber que é desagradável receber-se críticas,
esclarecendo que a sua presença nas reuniões não são para agradar ou desagradar ninguém. Disse
encarar esta função de fiscalização, análise e crítica da atividade desenvolvida pelo executivo, com
muita responsabilidade e ponderação, sendo nessa medida que são efetuadas as suas intervenções.
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
2) Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Quadro de Benefícios Fiscais: --------------------------Deliberação n.º 1699/2016: Por proposta do senhor Presidente da Câmara, deliberado concordar
com o teor da informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 14 de
outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa
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ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------------------------------------«1.Que se submeta à aprovação da Câmara Municipal a proposta de Delimitação da ARU da
Área Histórica e Central de Peniche, com fundamentação constante no documento anexo à
presente proposta e que dela faz parte integrante, e que inclui a Planta com a Delimitação da
ARU e o quadro dos benefícios fiscais;
2. Caso a proposta venha a merecer aprovação por parte da Câmara Municipal, deverá ser
tomada a decisão do seu agendamento à sessão da Assembleia Municipal, tendo em conta que é
da competência deste órgão o ato de aprovação da Delimitação da ARU, de acordo com o
estipulado no n. º1 do artigo 13.º do RJRU;
3. Após a aprovação pela Assembleia Municipal, deverão ser subsequentemente promovidas todas
as formalidades exigidas nos nºs 4 e 5 do artigo 13.º do RJRU, a saber:
3.a) Publicação de aviso na 2ª serie do Diário da República, e divulgação na página eletrónica
do município;
3.b). Simultaneamente, com o envio para publicação do aviso referido na alínea anterior, deverá
ser remetido ao Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, por meios eletrónicos, o ato
de aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana.» (Doc.911) -------------------------3) Operação de Reabilitação Urbana (ORU): ------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1700/2016: Por proposta do senhor Presidente da Câmara, deliberado concordar
com o teor da informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 14 de
outubro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa
ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------------------------------------«1. Aprovar a presente proposta, para efeitos do artigo 15.º do RJRU, deliberação esta cujos
efeitos ficam condicionados à aprovação, pela Assembleia Municipal, da Delimitação da ARU da
Área Histórica e Central de Peniche.
2. Dar seguimento ao Projeto de Operação de Reabilitação Urbana, cumprindo o estipulado no
artigo 17.º do RJRU, designadamente:
2a) – Remetendo-o ao IHRU, por meios eletrónicos, para emissão de parecer, não vinculativo no
prazo de 15 dias e,
2b) – Simultaneamente, submetendo-o a discussão pública pelo período de 20 dias úteis, a
promover nos termos previstos no artigo 89.º do RJIGT, na redação dada pelo DL n.º 80/2015, de
14 de maio.
3. Dar conhecimento do procedimento à Assembleia Municipal.» (Doc.912) ------------------------4) Edificados abrangidos pela majoração e pela minoração das taxas de IMI, para o ano de
2017: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1701/2016: Deliberado, na sequência da deliberação n.º 1499/2016, tomada em
19 de setembro de 2016, e da deliberação n.º 30/2016, tomada pela Assembleia Municipal em 10
de outubro de 2016, remeter à Assembleia Municipal, para efeitos do n.º 15 do artigo 112.º do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, as listagens, elaboradas pela DPGU, contendo as
situações previstas nos pontos três e quatro das referidas deliberações, que aqui se dão por
reproduzidas e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.913) -------------5) POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel: -------------------------------------Deliberação n.º 1702/2016: O Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel foi retirado da
ordem do dia, devendo o assunto ser agendado para a próxima reunião de câmara. -----------------6) Empreitada de construção do centro escolar de Atouguia da Baleia: ----------------------------Deliberação n.º 1703/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, que
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a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar a minuta do contrato, a celebrar entre o Município de Peniche e a empresa António
Saraiva & Filhos, Lda., para a execução da empreitada de Construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia, pelo valor de 2 097 000,00 (dois milhões e noventa e sete mil euros), ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 540 dias.» (Doc.914 DPGU
441B/OM) -------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para legalização de edificações existentes,
no Vale do Grou - Ângela Maria Cordeiro Antunes: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 1704/2016: 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, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Emitir parecer final desfavorável pelos motivos que fundamentaram a deliberação de 4 de julho
de 2016, nomeadamente os constantes no parecer técnico da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, datado de 27 de junho de 2016, e tendo em conta que, até à data, não foram
apresentados novos elementos em resposta à audiência, realizada no dia 15 de julho de 2016.»
Doc.915 DPGU R23/16) --------------------------------------------------------------------------------------8) 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 1705/2016: 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, 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 e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua
atual redação (RJUE), relativo ao pedido de legalização de alterações no decurso da obra na
vigência da licença n.º 218/05, para o prédio sito na Rua do Bairro Novo, n. º 11, em Serra D’el
Rei, apresentado em nome de José Leal Antunes, no dia 20 de dezembro de 2011, nas condições
do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 11 de outubro
de 2016.» (Doc.916 DPGU 247/11) -------------------------------------------------------------------------9) 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 1706/2016: 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. ------------------------------------------------------------10) 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: ------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1707/2016: 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, 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
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para legalização de alterações executadas no decurso da licença n.º 57/15, para o prédio sito na
Rua 1.º de Dezembro, em Casais Brancos, apresentado em nome de Pedro Manuel de Jesus
Coelho, no dia 9 de agosto de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística (DPGU), datado de 11 de outubro de 2016.» (Doc.917 DPGU 127/16) ------11) 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 1708/2016: 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, 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 e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no
n.º 3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua
atual redação (RJUE), relativo ao pedido 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 em nome de
Otília Maria Augusto Pinheiro Santos, no dia 26 de agosto de 2016, nas condições do parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 11 de outubro de 2016.»
(Doc.918 NIPG 131/16) ---------------------------------------------------------------------------------------12) 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 1709/2016: Por proposta do senhor Presidente da Câmara, deliberado concordar
com o teor da informação do Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de
10 de outubro de 2016, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa
ao livro de atas. (Doc.919 DPGU L14/99) -----------------------------------------------------------------13) Proposta de localização de painéis publicitários – Peniche/Baleal: ----------------------------Deliberação n.º 1710/2016: 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.
14) Estudo da zona envolvente ao Edifício da Alfândega: --------------------------------------------Deliberação n.º 1711/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento do estudo da zona
envolvente ao Edifício da Alfândega. -----------------------------------------------------------------------15) Estudos e intervenções no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche: --Deliberação n.º 1712/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos estudos e intervenções
no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche. ----------------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
16) Sinalização rodoviária na Rua da Praia, em São Bernardino – Pelouro do Trânsito: ------Deliberação n.º 1713/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada 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: -----------------------------------------------------------------------------«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 e horizontal, 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 Praia, em S. Bernardino.
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Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.920 NIPG 10580/16) --------------------------------------17) Implantação de lombas redutoras de velocidade em vários arruamentos do concelho –
Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1714/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-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: -----------------------------------------------------------------------------«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 instalação de Lombas Redutoras de Velocidade (L.R.V), de acordo com a
Nota Técnica relativa à instalação e Manutenção de Lombas Redutoras de Velocidade, aprovado
por despacho do Diretor Geral da DGV de 22 de junho de 2004, na sua atual redação, no concelho
de Peniche.
Parece de apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva homologação
e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.921 NIPG 16361/16) ------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
18) 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 1715/2016: Deliberado por maioria, com cinco votos a favor, dos edis da
Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista, e duas abstenções, dos vereadores do
Partido Social Democrata, 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela firma Justdive Atividades Maritímas, Lda, por requerimento datado
de 7 de setembro de 2016, para licenciamento de Painel Publicitário, na Rua Dr. Ernesto Moreira,
lote 11, em Peniche, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 3 de outubro de 2016, e o parecer da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística datado de 26 de setembro de 2016, proponho que se manifeste a intensão de
indeferimento, considerando o incumprimento das disposições contidas no artigo 75.º do
Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche, e que
se proceda à audiência prévia dos interessados, nos termos do artigo 121.º do Código do
Procedimento Administrativo.» (Doc.922 NIPG 14304/16) ---------------------------------------------O senhor Vereador Filipe Sales disse considerar que o painel publicitário, em causa, beneficiava
a estética e a superfície comercial e de serviços, que ali fora instalada, ao invés de complicar e
dificultar a leitura e afetar a estética da fachada. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter
passado pelo local e não ter verificado qualquer obstáculo à pretensão apresentada. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves disse ter informação que, o painel em causa havia sido efetuado desta
forma, para aproveitamento do painel já existente. Foi esclarecido, pelo senhor Arquiteto Ribeiro
Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que esta pretensão
contrariava o artigo 75.º do regulamento. O senhor Presidente da Câmara propôs indeferir a
pretensão, uma vez que esta contrariava o regulamento, e sugeriu que, na relação que existe com
a empresa, se encontrasse a melhor solução. O senhor Vereador Filipe Sales disse ter a mesma
informação dada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, de que o painel publicitário foi efetuado,
de forma a aproveitar uma estrutura que já existia. Disse julgar que, como boa prática, seria
pertinente que a empresa fosse chamada a um atendimento ou reunião de trabalho, antes de
qualquer indeferimento da pretensão, com objetivo de se tentar encontrar uma solução. O senhor
Presidente da Câmara disse que, relativamente à questão de chamar a empresa para um
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atendimento, o senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, tomaria essa iniciativa. ------------------------19) Colocação de placa direcional de lavandaria, requerida pela empresa Couto & Correia, L.da
– Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1716/2016: 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 do requerimento do Senhor Ricardo Jorge Nobre Couto, de 15-06-2016, com o
registo de entrada n.º 9613, em sede de audiência prévia por intenção de indeferimento proferida
pela Câmara Municipal, em sua reunião do passado dia 16-08-2016, considerando a informação
da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 26 de julho de 2016, e
informação da DPGU, datada de 26.09.2016, proponho que se proceda ao indeferimento
definitivo do pedido da firma requerente.» (Doc.923 NIPG 9612/16) ---------------------------------PROTOCOLOS:
20) 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 1717/2016: 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. (NIPG 15521/16)------------------------------------------------------------------------------------------21) Protocolo de cooperação técnica e científica de interesse comum, a celebrar entre o
Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria: ---------------------------------------------Deliberação n.º 1718/2016: 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: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea r) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria, que tem como objeto,
nos termos da cláusula primeira, a cooperação entre o IPL e o MP nos domínios técnicos e
científicos de interesse comum.» (Doc.924 NIPG 16319/16) -------------------------------------------22) Protocolo de cooperação específico para a realização conjunta dos melhoramentos dos
acessos e exteriores da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, a celebrar
entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria: ------------------------------------Deliberação n.º 1719/2016: 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: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea r) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria, que tem como objeto,
nos termos da cláusula primeira, a realização conjunta dos melhoramentos dos acessos e
exteriores da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche do Instituto Politécnico de
Leiria.» (Doc.925 NIPG 16320/16) -------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
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23) Programa Eco Escolas 2016/2017 – Pelouro da Educação: -------------------------------------Deliberação n.º 1720/2016: 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 a informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 12 de outubro
de 2016, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea r) do
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a subscrição da
proposta de parceria no âmbito do programa Eco Escolas 2016/2017 a estabelecer entre o
Município de Peniche a Escola Secundária de Peniche e a ABAE – Associação Bandeira Azul da
Europa.» (Doc.926 NIPG 16337/16)------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
24) Informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes no concelho de
Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1721/2016: A informação sobre os agregados de família de etnia cigana existentes
no concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia. ----------------------------------------------------ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:
25) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga para o ano de 2017: ------------Deliberação n.º 1722/2016: 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.927 NIPG 14706/16) ------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1723/2016: 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 treze horas e dez 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.---------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.10.2016 * Livro 107 * Fl.822

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

