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ATA N.º 66/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016
Aos dezanove dias do mês de dezembro 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, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira
Sales, 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) Direito de preferência na aquisição de um prédio rústico, propriedade de Maria
do Carmo Dias dos Santos Cavalheiro – Pelouro do Urbanismo;---------------------------------------------------------- 2) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração ao lote 4 do alvará de
loteamento n.º 1/15, para o prédio sito nos Casais do Baleal, requerida por Beniamino Buffa –
Pelouro do Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Licenciamento para legalização de moradia unifamiliar, para o prédio sito na
Rua da Lapa, n.º 7, em ilha do Baleal, requerido por Maria Lídia dos Santos Cruz – Pelouro do
Urbanismo;---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º
14/16, para o prédio sito na Rua do Murtinhal, nos Casais de Mestre Mendo, requerido por Rainer
Elmar Gersch – Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------------- 5) Licenciamento provisório da exploração do posto de abastecimento de
combustíveis para consumo público, requerido pela empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.
– Pelouro do Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Aquisição de serviços para elaboração/reformulação dos projetos de
eletricidade, AVAC e ITED, para reabilitação do edifício da antiga central elétrica, para centro
cívico e intergeracional de Peniche – Pelouro do Planeamento; ----------------------------------------------------------- 7) Licenciamento para construção de edifício de habitação, comércio e/ou
serviços, para o prédio sito na Avenida do Mar, n.os 8 e 9 e Rua Vasco da Gama, n.os 33 a 37, em
Peniche, requerido por António José Franco Correia Neves – Pelouro do Urbanismo; -------------------------------- 8) Projeto tipo para alteração de varandas dos edifícios do Bairro do Vale Verde,
em Peniche – Pelouro do Planeamento; --------------------------------------------------------------------------------------- 9) Estudo Urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Pelouro
do Planeamento;---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 10) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Amália Rodrigues, em
Peniche – Pelouro do Trânsito;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Reserva de lugares de estacionamento, nos parques de estacionamento sitos
nos gavetos formados pela Avenida Papa Paulo VI e pela Rua António da Conceição Bento, em
Peniche, requerida pela empresa Louriformação, L.da (Escola de Condução Supertubos) – Pelouro

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.12.2016 * Livro 107 * Fl.982

do Trânsito;--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Sinalização rodoviária na Travessa dos Ulmeiros, em São Bernardino –
Pelouro do Trânsito;-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13) Sinalização rodoviária na Rua do Brejo, em Ferrel – Pelouro do Trânsito; --------------------- 14) Sinalização rodoviária na Rua 25 de Abril e na Rua dos Belos Ares, em Ferrel
– Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15) Nomeação de comissão de vistoria no âmbito do prazo de garantia da
empreitada de “Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche”, executada pela
empresa Policon - Construções, S.A. – Pelouro das Obras Municipais; -------------------------------------------------- 16) Execução de parede em gesso cartonado, na Escola Básica de Peniche –
Pelouro das Obras Municipais;------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Peniche e a URAP
- União de Resistentes Antifascistas Portugueses – Pelouro da Cultura; ----------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 18) Ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em
Ferrel, requerida por Mário Luís Lopes Martins Loureiro – Pelouro das Atividades Económicas;
------------------- 19) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de
serviços de restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Cláudia Maria Batista Borrego
– Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------------------------------------------------------------------- Regulamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 20) Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais e de Prestação de Serviços no Concelho de Peniche – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 21) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças; ------------------- Aquisição de bens e serviços: --------------------------------------------------------------------------------- 22) Prestação de serviços para a elaboração de cadastro das redes de
abastecimento de água e drenagem de águas residuais e respetivos acessórios – Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento; ----------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao
Arrendamento Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------------------ Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, para pagamento do seguro e IUC de uma viatura – Pelouro das Finanças; ------------------- 25) Atribuição de apoio ao associativismo, referente à primeira fase de apoio ao
investimento – Pelouro do Associativismo; --------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 26) 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 novembro de 2016 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------- 27) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de novembro
de 2016 – Pelouro das Finanças. ------------------------------------------------------------------------------------------ 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião a partir das dezasseis horas.---------------
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O senhor Vereador Filipe Sales só participou na reunião até às dezoito horas e trinta e cinco
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Chefe
do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento
Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, e os senhores José Ribeiro
Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante o período de
intervenção do público e durante a apreciação e votação dos pontos um a dezoito da ordem do dia,
Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
durante a apreciação e votações dos pontos um a nove da ordem do dia, Florinda Monteiro, Técnica
Superior da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto
seis da ordem do dia, e David Gonçalves, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação do ponto nove da ordem do dia. ---------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente a ata n.º 59/2016, da reunião camarária realizada no passado dia 14 de novembro de
2016, tendo a Câmara Municipal deliberado proceder à sua votação na próxima reunião. ---------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:
- Marina Anastácio questionou qual era o ponto de situação relativamente à solicitação que já
havia efetuado, na reunião de 7 de novembro de 2016, para colocação de uma nova placa no Casal
Moinho, e à qual, o senhor Vice-Presidente da Câmara, respondeu que haviam sido adquiridas
placas para várias localidades do concelho e que seriam colocadas assim que estivessem
disponíveis. Referiu, uma vez mais, a colocação, na sua opinião, incorreta de sinais de trânsito
reguladores da velocidade. Reiterou a solicitação das lombas, questionando a quantidade de
lombas a colocar e em que locais. Reclamou do estado em que o contentor existente junto à sua
porta e das recolhas que são efetuadas aos fins-de-semana e feriados e que são efetuadas de forma
inapropriada, uma vez que, metade do lixo fica espalhado pelo chão e os contentores com as
tampas abertas. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conta de já ter sido efetuada a
solicitação e o procedimento da aquisição, não só para o Casal Moinho, como para outras
localidades do concelho e que aguardavam, a qualquer momento, a entrega, fator alheio ao
Município. Relativamente à sinalização existente, disse estar completa, de acordo com o que está
aprovado e homologado, todavia, está a ser ponderada uma proposta para alteração do limite de
velocidade, que será presente, oportunamente, a reunião de câmara. Sobre as lombas, disse ter sido
aprovado um conjunto de intervenções, que em termos de programação, serão efetuadas entre
fevereiro e março e que poderia fazer chegar à munícipe, por correio eletrónico, a proposta que foi
apresentada e aprovada. Relativamente às questões do lixo, disse que iria solicitar aos Serviços de
Higiene e Limpeza, a substituição do contentor e chamar à atenção dos mesmos para a questão da
recolha inadequada. Deu conta de que já havia sido solicitado aos responsáveis dos mesmos
serviços, a tomada de medidas necessárias para evitar que as tampas dos contentores fiquem
abertas, situação que tem merecido muitos reparos. Informou que se encontra a decorrer a quarta
lavagem dos contentores. -------------------------------------------------------------------------------------- Eugénio Nunes questionou, uma vez mais, relativamente ao ponto de situação em que se
encontra, designadamente, o 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
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recolha de leite da espécie caprina, a construção de um passeio pedonal junto à EN 247, no Alto
Veríssimo, tornejando para a Rua Principal, a recuperação da degradada Fonte dos Loureiros, bem
como a situação dos esgotos, uma vez que não verifica qualquer iniciativa para a concretização
destas situações. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a proposta que existe,
relativamente à construção do passeio pedonal junto à EN 247, no Alto Veríssimo, tornejando para
a Rua Principal, em Bufarda, foi enviada, de imediato, para a Infraestruturas de Portugal, IP, para
que se pronunciassem sobre a mesma. Sobre a questão da Fonte dos Loureiros, disse que, tal como
o senhor Presidente da Câmara já havia dito, está a ser efetuado um levantamento topográfico,
bem como, todo o outro trabalho relativo às questões de saneamento, pluviais, etc. solicitou ao
senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que
fizesse o ponto de situação relativamente à primeira questão colocada pelo munícipe, sobre o
processo n.º 107/16, em nome de Nuno Miguel Silva Costa. O senhor Arquiteto Ribeiro
Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística disse terem sido solicitados
pareceres à CCDR e APA, ambos já emitidos favoravelmente, com condições, que se prendem
com a apresentação de elementos comprovativos da tipologia da atividade e do número de animais,
e que já constam no processo. Disse terem sido solicitados ao requerente, os elementos em falta,
uma vez que é ele que os tem que fornecer, tendo sido chamado, também, a atendimento, para que
os serviços ficassem informados, de quando seriam fornecidos estes elementos. Deu conta de que
o requerente informou, durante o atendimento, que os elementos seriam entregues, até final do
corrente ano. O senhor Eugénio Nunes questionou se não existia um período de tempo para que
o promotor fizesse chegar essas informações, na medida em que, desde que houve a primeira
denúncia da situação, já passaram dezanove meses e trata-se de uma questão de saúde pública. O
senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística,
esclareceu que todas as questões abordadas estão tipificadas na Lei e que é pretensão de todos que
o processo se resolva o mais rapidamente possível. O senhor Vice-Presidente da Câmara
esclareceu que a Câmara Municipal não se pode sobrepor à APA e à CCDR e que iria continuarse a trabalhar, no sentido de se resolver a situação o mais rapidamente possível. O senhor Eugénio
Nunes referiu a listagem que foi efetuada daquilo que, os moradores do lugar de Bufarda,
pretendem que seja efetuado na Rua Principal da mesma localidade. Referiu a questão do PDM.
O senhor Vice-Presidente da Câmara relembrou o munícipe de que havia ficado acordado que o
próprio Vice-Presidente da Câmara enviasse aos diversos serviços, SMAS, DOM e Serviços de
Higiene e Limpeza, uma cópia do documento entregue em reunião de câmara, o que foi feito.
Esclareceu que o PDM que estava a ser revisto não era o da Bufarada, mas sim o do concelho e
que, sobre essa matéria, já havia sido prestada informação sobre o ponto de situação. O senhor
Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, disse já
ter sido efetuada uma informação detalhada sobre a revisão do PDM, que foi presente a reunião
de câmara. Disse que o PDM está a ser revisto numa forma abrangente, uma vez que é de todo o
concelho, trata-se de um processo moroso, devido à “burocracia pesada” que nele está envolvida.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 12 de dezembro, participou numa série de atividades, inseridas na comemoração evocativa
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dos 500 anos da constituição da Freguesia de Santa Maria da Ajuda, designadamente no
descerramento da placa evocativa e a realização de um concerto de música da época, que decorreu
na Igreja da Ajuda, tendo ficado desta forma, assinalada a questão dos 500 anos, referindo que o
concerto foi bastante interessante e que valorizou a evocação. ------------------------------------------ No dia 13 de dezembro, participou, na CCDR, numa ação de divulgação sobre o Programa
Valorizar, que tem duas dimensões, as das acessibilidades associadas aos espaços turísticos e
centros históricos e a questão do Wi-Fi associado aos mesmos espaços. Deu conta de que se iria
trabalhar para a apresentação das candidaturas. ------------------------------------------------------------ No dia 13 de dezembro, participou numa sessão desenvolvida pela PWC, que teve lugar na Casa
do Infante, sobre o Mar e o ambiente. ----------------------------------------------------------------------- No dia 13 de dezembro, esteve presente na Gala de Natal, organizada pela Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. --------------------------------------- No dia 13 de dezembro, esteve presente no evento denominado “A Escola agradece…”,
organizado pela Escola Secundária de Peniche. ------------------------------------------------------------ No dia 14 de dezembro, reuniu-se com o senhor Capitão do Porto de Peniche, para analisarem os
custos que estão a ser cobrados na organização de eventos desportivos náuticos, uma vez que,
houve a perceção que estes mesmos custos, noutros territórios, não são tão elevados. Informou da
elaboração de uma grelha com a tipificação dos eventos náuticos organizados, por forma a que,
relativamente a cada um deles, possa ser estabelecido o respetivo enquadramento. Deu conta de
ter sido apreciado, em conjunto com a Autoridade Marítima, o uso do espaço marítimo por escolas
que demandam Peniche para o exercício de atividade, nomeadamente as escolas de surf. ---------- Participou no almoço de Natal das rendilheiras da Escola de Rendas Municipal. ------------------- Participou no Natal Sénior, organizado pelo Município de Peniche, com colaboração de diversas
entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 15 de dezembro, esteve presente na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste, que
foi precedida de uma reunião dos Municípios que têm território no Planalto das Cezaredas. ------- No dia 16 de dezembro, reuniu-se com o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente na Festa de Natal do CENFIM, que se realizou no núcleo de Peniche, e onde
estiveram presentes os membros do Conselho de Administração. --------------------------------------- Participou, em Leiria, numa reunião organizada pelo IPL e pela CCDR, a propósito das
orientações existentes em matéria de inovação. ------------------------------------------------------------ Participou na Festa de Natal dos trabalhadores do Município, deixando uma palavra de felicitação
ao CSPCMP pela organização. -------------------------------------------------------------------------------- Destacou algumas das atividades de Natal desenvolvidas por diversas organizações,
nomeadamente, as Festas de Natal da Associação para os Seniores de Serra d’El-Rei, do Jardim
de Infância de Serra d’El-Rei, do Jardim de Infância de Ferrel e o Concerto de Natal, organizado
pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, com a colaboração da Sociedade Filarmónica União
1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. ---------------------------------------------------------- Referiu a realização, no dia 18 de dezembro, do 7.º Passeio das Bicicletas Pais Natal. ------------ Referiu o Almoço de Natal do Grupo Desportivo Atouguiense. --------------------------------------- Referiu o 19.º Pai Natal Motard, organizado pela Associação de Motociclismo de Peniche,
deixando uma palavra de apreço a todos os que se integraram nas referidas atividades. ------------- No dia 19 de dezembro, no período da manhã, participou na reunião da Direção do Cluster do
Mar, da Associação Fórum do Mar Centro e na respetiva Assembleia Geral, onde foram aprovados
o plano de atividades e o orçamento para 2017. -----------------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 5 a 18 de dezembro do
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corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na Sessão Ordinária de Assembleia Municipal, de 6 de dezembro;
- Na visita às obras municipais em curso;
- No jantar de Natal da Secção de basquetebol do Clube Stella Maris;
- Nas várias iniciativas de distribuição de brinquedos às crianças de Peniche e Concelho – “Uma
criança, um brinquedo”. Ao todo, foram cerca de 3000 brinquedos entregues nas freguesias de
Peniche, Ferrel, Serra D’El Rei e Atouguia da Baleia. Uma iniciativa que, de ano para ano, conta
com uma maior adesão da população.
- Na visita do Exmo. Sr. Primeiro-ministro, Dr. António Costa, às instalações da empresa local
“Horta Pronta”.
- Nas iniciativas que integraram as comemorações dos 500 anos da criação da freguesia de Sta.
Maria da Ajuda de Peniche;
- Na iniciativa promovida no âmbito da celebração do 57.º aniversário da Escola Secundária de
Peniche, intitulada por “A Escola agradece…”. Uma iniciativa que consagrou o mérito dos que
têm contribuído para elevar a qualidade do desempenho da Escola e que homenageou os que, por
percursos singulares, foram sendo exemplo e marco desta instituição.
- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre os vários eixos que integram a Estratégia
Municipal de Promoção e Valorização da Renda de Peniche e as atividades que estão planeadas
para o ano civil de 2017;
- Na reunião com a equipa que integra a dinamização do Museu das Rendas de Bilros para
planificação de atividades municipais a ser desenvolvidas neste recente equipamento municipal,
no ano de 2017;
- No habitual almoço de Natal com as Rendilheiras que frequentam a Escola Municipal de Rendas;
- No acompanhamento às obras municipais em curso, a saber: obras de arranjos exteriores do
campus 4 - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; arranque das obras na Praça Jacob
Rodrigues Pereira;
- Na Festa de Natal Sénior, promovida pela Câmara Municipal de Peniche;
- Na Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Peniche, com início na Festa
infantil;
- Na Festa de Natal da Associação para Seniores da Serra D'El-Rei;
- Na Festa de Natal do Jardim-de-infância de Serra D'El Rei;
- No Lançamento do Livro - "10 anos a fazer história - Renda de bilros de Peniche", livro este
editado pelo signatário, onde constam as iniciativas desenvolvidas ao longo destes 10 últimos
anos, em prol da promoção e valorização da Renda de Bilros de Peniche. O lançamento desta
obra contou com uma grande adesão e reconhecimento para com o trabalho efetuado pelo autor
e pretendeu preservar a memória do esforço desenvolvido em torno deste elemento comum a todos
os penichenses. Uma palavra de agradecimento a todos os que, de forma direta ou indireta,
contribuíram para que os feitos realizados fossem possíveis. Uma palavra de apreço aos presentes
e a todos os que por, razões diversas, não estiveram fisicamente no evento.
- Na 19.ª iniciativa Pai Natal Motard, promovida pela Associação de Motociclismo de Peniche;
- Na atuação da Banda Filarmónica de Serra D'El Rei, do Rancho D. Pedro I e da secção de
ginástica da Associação “A Serrana”;
- No almoço de Natal do Grupo Desportivo Atouguiense;
Desejou a todos os colegas Vereadores umas Boas Festas.» -------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Fez referência à Gala de Natal da Associação de Estudantes da ESTM, felicitando-os pela
iniciativa. Deixou uma palavra de reconhecimento aos professores, alunos e restantes
colaboradores da escola, que realizaram uma atividade solidária para a Cercipeniche. -------------- No dia 13 de dezembro, esteve na Oestecim, na apresentação dos resultados do diagnóstico
efetuado ao estudo de antecipação de necessidade de qualificação intermédia. ----------------------- No dia 14 de dezembro, esteve presente na Festa de Natal Sénior, com a presença de todas as
IPSS do concelho, às quais agradece e reconhece o envolvimento. ------------------------------------- No dia 16 de dezembro, esteve presente na Festa de Natal dos filhos dos trabalhadores do
Município e no Jantar de Natal dos trabalhadores, deixando uma palavra de reconhecimento ao
CSPCMP pela organização. ----------------------------------------------------------------------------------- No dia 17 de dezembro, esteve presente no Concerto de Natal dado pela banda da Sociedade
Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, promovido pela Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia, felicitando todos os envolvidos pelo excelente concerto. -------- Participou na Festa de Natal da Associação para Seniores de Serra d’El-Rei. ----------------------- Esteve presente no dia 18 de dezembro, no almoço do Grupo Desportivo Atouguiense. ---------- Esteve presente na Festa de Natal da Associação do Paço e da Serrana, em Serra d’El-Rei. ------ Reconheceu a envolvência e a dinâmica das comunidades, nas atividades referidas, deixando
uma palavra de felicitação às associações que proporcionam estes momentos de convívio à
comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se ao descerramento da placa evocativa dos 500 anos da Freguesia de Santa Maria da
Ajuda, que se realizou no dia 12 de dezembro de 2016 e no qual esteve presente. ------------------- Esteve presente na iniciativa promovida pela Escola Secundária de Peniche, intitulada por “A
Escola agradece…”. -------------------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente na festa de Natal dos seniores do concelho de Peniche, promovida pelo
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente na Festa de Natal da Universidade Sénior. --------------------------------------------- Esteve presente na Festa de Natal dos trabalhadores da Câmara, que se realizou no dia 16 de
dezembro de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Participou no Jantar de Natal da Junta de Freguesia de Ferrel e dos seniores, da mesma localidade.
- Agradeceu o convite que lhe foi endereçado para estar presente no Almoço de Natal do Grupo
Desportivo Atouguiense, ao qual não pôde comparecer, por ter assumido outro compromisso. ---- Disse continuar a aguardar informação relativamente ao conteúdo da carta da Auto-Júlio,
remetida à Câmara Municipal, dando conta da manutenção ou não, de interesse na instalação do
posto de abastecimento. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro que se enviasse um mail ao senhor Arquiteto Ribeiro
Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, para que elabore uma
informação sobre o processo da Auto-Júlio, no que à instalação de um posto de abastecimento de
combustíveis diz respeito. ------------------------------------------------------------------------------------- Chamou à atenção para algumas questões relativas ao projeto executado no Largo 5 de Outubro,
D. Pedro V e Rua José Estevão, em Peniche, designadamente, a colocação de balizadores a fechar
a Rua Garrett e a colocação exagerada de pinos, designadamente, em frente aos estabelecimentos
comerciais. Questionou se terá sido solicitado aos serviços de Proteção Civil, opinião sobre a
colocação dos balizadores na Rua Garrett, uma vez que colocam em causa, eventuais operações
de socorro. Deu conta da dificuldade que, a colocação dos pinos, em frente aos estabelecimentos
comerciais pode causar, nas operações de cargas e descargas. Disse ser importante analisar todos
estes pormenores, para que se verificasse onde se poderá atuar. O senhor Presidente da Câmara
disse tratar-se de uma intervenção num espaço concebido há muito tempo, e por isso, o que se tem

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.12.2016 * Livro 107 * Fl.988

estado a fazer são ajustamentos, ou seja, intervenções de minoria relativamente ao grande objetivo.
Solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara que apresentasse o desenho atual, com as correções
que foram sendo efetuadas. Disse ser natural que um ou outro aspeto não esteja, à partida,
sintonizado com a melhor solução. Disse que o importante é que, a intervenção que ali está a ser
efetuada, seja uma intervenção que vá ao encontro dos aspetos da circulação em segurança e que,
ao mesmo tempo, apele ao disfrutar do espaço, compatibilizando os diversos usos. ----------------- Referiu não ter verificado, na ordem de trabalhos, a presença da Junta de Freguesia de Ferrel, tal
como havia sido dito, na reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2016, a propósito do terreno
do cemitério. O senhor Vice-Presidente da Câmara esclareceu que não havia convocado o senhor
presidente da Junta de Freguesia de Ferrel para estar presente na reunião, todavia, iria fazer o
convite, para que estivesse presente na próxima reunião de câmara. -----------------------------------Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Associou-se às felicitações, que os membros da Câmara, anteriormente referenciaram,
destacando, os 500 anos da Freguesia de Santa Maria da Ajuda, a questão da placa evocativa e
respetivo concerto, o aniversário da Escola Secundária de Peniche e a iniciativa denominada “A
Escola agradece…”, a Festa de Natal Sénior, promovida pelo Município de Peniche, salientando
a participação de muitas associações do concelho, a Festa de Natal da Universidade Sénior, a Festa
de Natal dos funcionários do Município, e a excelente organização, por parte do CSPCMP, o
Concerto de Natal, organizado pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e com a participação
da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, o Almoço de
Natal do GDA e a Festa de Natal Sénior, levada a cabo pela Junta de Freguesia de Ferrel. --------- Disse que, relativamente ao Largo 5 de Outubro, e não colocando em causa a deliberação tomada,
dever-se-á ter em consideração a existência de situações de grande constrangimento, e por isso o
assunto deve ser agendado para verificar a possibilidade de alguns melhoramentos. ---------------- Disse pretender ver esclarecida a situação das licenças de lugares de táxi, junto ao hospital e à
Rodoviária. O senhor Presidente da Câmara solicitou que se verificasse e informasse sobre o
enquadramento legal da situação e as situações em concreto, designadamente os mecanismos
disponíveis para fazer cumprir a questão do serviço público. -------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Esteve presente no 57.º aniversário da Escola Secundária de Peniche, nas homenagens aos
professores Nuno Belo e Francisco Domingues e na iniciativa “A Escola agradece... “. ------------ Esteve presente no jantar de Natal dos colaboradores da Câmara Municipal de Peniche,
organizado pelo CSPCMP, a quem dirigiu os seus cumprimentos e felicita pela organização do
jantar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 17 de dezembro, esteve presente no Concerto de Natal do Grupo Coral Stella Maris. ---- Justificou a sua ausência no Concerto de Natal, da Banda Filarmónica de Atouguia da Baleia,
por ter estado presente no concerto do grupo Coral Stella. ----------------------------------------------- No dia 18 de dezembro, esteve presente no Almoço de Natal do GDA, a quem agradeceu o
convite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reiterou a sua preocupação relativamente à descontinuidade do calçadão, no troço existente entre
o Casal da Vala e a rotunda do IP6, junto à Praia dos Supertubos, que considera um perigo
eminente, para quem quer ter acesso à cidade, dizendo ser urgente que se encontre uma alternativa.
O senhor Presidente da Câmara disse que este projeto faz parte do PEDU, que seria adjudicado
para elaboração e dado conhecimento da solução definitiva. --------------------------------------------- Questionou para quando a intervenção de instalação de um telheiro de apoio à bancada do campo
sintético do Grupo Desportivo de Peniche, por forma a abrigar quem vai assistir aos jogos. Reiterou
a ideia de que a estimativa orçamental existente é excessiva, e que julga ser possível encontrar
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uma alternativa minimalista, recorrendo, por exemplo, aos meios internos, por administração
direta, para resolução deste problema. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse concordar que
o orçamento que foi apresentado tem um valor elevado, e por isso será apresentada uma outra
solução. Disse que este assunto será uma das prioridades que a Técnica Superior de Arquitetura
Paisagística, Sara Gomes, terá. -------------------------------------------------------------------------------- Solicitou, novamente, o ponto de situação relativamente à questão do apoio solicitado pelo Grupo
Coral Stella Maris, por ocasião de uma deslocação do Grupo, a Seia. A senhora Vereadora Clara
Abrantes informou que a proposta seria presente na próxima reunião de câmara. ------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao protocolo com a Patrimonium, uma vez que havia
ficado pendente a questão do parecer jurídico, a emitir pela Assessora Jurídica, Dr.ª Ana Cláudia
Guedes. O senhor Presidente da Câmara disse haver uma proposta efetuada pelo Técnico
Superior de Arqueologia, Rui Venâncio, que seria incluída numa reunião de câmara, onde o mesmo
pudesse estar presente. ----------------------------------------------------------------------------------------- Questionou se existia algum desenvolvimento relativamente ao assunto da Regueira do Poço,
uma vez que, o senhor Presidente da Câmara havia agendado, no decurso da Assembleia
Municipal, uma reunião com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. O
senhor Presidente da Câmara informou que a reunião foi cancelada e que seria reagendada. ---- Questionou se havia sido efetuada a transferência de uma verba para a APAP, tal como
pressupunha a assinatura do protocolo, para a concretização das obras do abrigo. Solicitou o ponto
de situação relativamente ao outro protocolo, que possibilitará o funcionamento e manutenção
daquelas instalações. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
informou que se encontra a pagamento. O senhor Presidente da Câmara disse que, em conjunto
com os serviços do DAF e a Veterinária Municipal, iria ter que se encontrar uma solução. -------- Manifestou-se preocupado relativamente às condições, que lhe foram reportadas, em que os
trabalhadores das obras, que estão a decorrer no Bairro Senhor do Calvário, estão a trabalhar, sem
receber salário há alguns meses, e a habitar. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que
relativamente à questão dos salários não tinha conhecimento. Disse ter sido permitida a utilização
de uma casa do bairro, só por alguns dias, por não apresentar condições para tal. Informou que o
assunto seria colocado na reunião com o DOM. ----------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Agradeceu os convites que lhe foram endereçados. ------------------------------------------------------ Questionou quando seria presente à Câmara Municipal, o assunto relativo à relocalização das
bancas de peixe no Mercado Municipal. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, durante
o mês de janeiro, seria presente uma proposta relativamente ao assunto. ------------------------------ Sobre as soluções para o problema dos semáforos nas Estradas Nacionais 114 e 247 e para a
rotunda de Porto de lobos, disse ter ficado por esclarecer, da relação que houve com as Estradas
de Portugal, os timings de resposta das solicitações efetuadas, questionando se a solução para a
rotunda de Porto de Lobos, estava incluída nestes timings. O senhor Vice-Presidente da Câmara
disse que, da parte das Estradas de Portugal, nada foi dito sobre a resolução do problema da rotunda
de Porto de Lobos, contudo, disse ter relembrado a entrega de um memorando, onde esta obra era
uma das prioridades. Sobre a semaforização, disse que foi confirmado que existe um estudo
relativamente ao funcionamento da semaforização, e que os semáforos de todo o país funcionam
em função desse estudo. Disse que iria questionar se já existem conclusões e quais são.------------ Com o objetivo de se perceber o que aconteceu com a obra de abertura de valas, para fazer as
redes de rega, no Botado, e que está abandonada, solicitou que a informação escrita que o senhor
Vice-Presidente da Câmara ficou de fazer e enviar ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia, fosse, também, disponibilizada aos membros da Câmara Municipal. O senhor
Vice-Presidente da Câmara disse que iria verificar esta questão com a Divisão de Energia e
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Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse continuar a aguardar o estudo para a requalificação do espaço proveniente da demolição
de uma casa do Instituto de Gestão Financeira, na localidade de São Bernardino, uma vez que, o
espaço em questão, mantem-se tal como estava à data. O senhor Presidente da Câmara disse que
seria presente, quando possível, um estudo para aquele espaço, uma vez que só existe uma Técnica
Superior de Arquitetura Paisagística para todos os trabalhos. Disse que aquele espaço será um
espaço de estar, com uma componente de espaço verde e com as questões de segurança
salvaguardadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou alguma urgência, na análise de um processo de alteração no decurso da obra que está
ser efetuada na Casa dos Galos, sita na Consolação. ------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Direito de preferência na aquisição de um prédio rústico, propriedade de Maria do Carmo
Dias dos Santos Cavalheiro – Pelouro do Urbanismo: -------------------------------------------------Deliberação n.º 1978/2016: Deliberado retirar da ordem do dia o processo relativo ao exercício
de direito de preferência na aquisição de um prédio rústico, sito em Cancelinha, limite do lugar de
Coimbrã, propriedade de Maria do Carmo Dias dos Santos Cavalheiro, e solicitar parecer à Junta
de Freguesia de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (NIPG 15883/16) -------------------------------------------------------------------2) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração ao lote 4 do alvará de loteamento n.º 1/15,
para o prédio sito nos Casais do Baleal, requerida por Beniamino Buffa – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1979/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado
em nome de Beniamino Buffa, em 18 de agosto de 2016, sobre a viabilidade de alteração ao lote
4 do alvará de loteamento n.º 1/15, para o prédio sito no lote 4, em Casais do Baleal, nas
condições constantes na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de
6 de dezembro de 2016, ficando o projeto a apresentar sujeito ao regime de licenciamento
administrativo, nos termos do RJUE.»----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Filipe Sales não estiveram presentes na sala
de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1084 DPGU R796/16) -------------3) Licenciamento para legalização de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa,
n.º 7, em ilha do Baleal, requerido por Maria Lídia dos Santos Cruz – Pelouro do Urbanismo:
Deliberação n.º 1980/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas, na
condição de ser retirada a parede divisória da estrema da varanda: -------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.12.2016 * Livro 107 * Fl.991

«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para legalização de moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua da Lapa, n.º 7, em Ilha do
Baleal, apresentado em nome de Maria Lídia dos Santos Cruz, no dia 23 de novembro de 2015,
nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de
5 de dezembro de 2016.» --------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.1085 DPGU 134/15) --------------------------------------------------------4) Licenciamento para alterações no decurso da obra na vigência da licença n.º 14/16, para o
prédio sito na Rua do Murtinhal, nos Casais de Mestre Mendo, requerido por Rainer Elmar
Gersch – Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1981/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«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 licenciamento para alterações no decurso da obra
na vigência da licença n.º 14/16, para o prédio sito na Rua do Murtinhal, nos Casais de Mestre
Mendo, apresentado em nome de Rainer Elmar Gersch, no dia 25 de julho de 2016, nas condições
do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de dezembro
de 2016.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.1086 DPGU 121/16) --------------------------------------------------------5) Licenciamento provisório da exploração do posto de abastecimento de combustíveis para
consumo público, requerido pela empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1982/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Deferir o pedido de licenciamento provisório da exploração do posto de abastecimento de
combustíveis para consumo público, com o prazo até 2017/06/31, nos termos e com as condições
impostas pela informação técnica da DPGU, datada de 2016/11/29.»
O senhor Presidente da Câmara e a senhora Vereadora Clara Abrantes não estiveram presentes na
sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1087 DPGU R457/13) --------6) Aquisição de serviços para elaboração/reformulação dos projetos de eletricidade, AVAC e
ITED, para reabilitação do edifício da antiga central elétrica, para centro cívico e
intergeracional de Peniche – Pelouro do Planeamento: -----------------------------------------------Deliberação n.º 1983/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«No uso da competência própria prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, aprovar os Programas-base dos projetos de Eletricidade, Avac e Ited,
apresentados pelo projetista Multitec, L.da, para reabilitação do edifício da antiga central elétrica
para Centro Cívico e Intergeracional de Peniche, nas condições da informação do DPGU datada
de 14/12/2016.» ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara e a senhora Vereadora Cristina Leitão não estiveram presentes na
sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.1088 Aprov. 80/2016) --------7) Licenciamento para construção de edifício de habitação, comércio e/ou serviços, para o
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prédio sito na Avenida do Mar, n.os 8 e 9 e Rua Vasco da Gama, n.os 33 a 37, em Peniche,
requerido por António José Franco Correia Neves – Pelouro do Urbanismo: ---------------------Deliberação n.º 1984/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de edifício de habitação, comércio e serviços, para o prédio sito na Avenida do
Mar, n.º 8 e 9/Rua Vasco da Gama, n.º 33 a 37, em Peniche, apresentado em nome de António
José Franco Correia Neves, no dia 16 de setembro de 2016, nas condições do parecer da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 13 de dezembro de 2016”exceto, no
que diz respeito à condição de reformulação do acerto e ritmo dos vãos das fachadas, devendo
esse aspeto ser entendido como uma recomendação, conforme é proposto pelo requerente.»-----O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.1089 DPGU 145/16) --------------------------------------------------------8) Projeto tipo para alteração de varandas dos edifícios do Bairro do Vale Verde, em Peniche –
Pelouro do Planeamento: ------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1985/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto tipo para alteração da fachada principal (fechar varanda), no Bairro
Valverde, em Peniche, datado de 2016/12/06, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística – Estudos e Projetos.» (Doc.1090) -----------------------------------------------------------9) Estudo Urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche – Pelouro do
Planeamento:---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1986/2016: Deliberado voltar a apreciar o processo relativo ao Estudo
Urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, em próxima reunião da Câmara
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
10) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e
colocação da respetiva sinalização rodoviária, na Rua Amália Rodrigues, em Peniche – Pelouro
do Trânsito:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1987/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro 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 nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e sinalização
rodoviária, correspondente, 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, conforme a secção
2.8.2 da Norma Técnica para melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade
condicionada, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na Rua Amália Rodrigues,
Peniche, propõe-se à Câmara Municipal a apreciação e respetiva homologação e autorização das
obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.1091) -----------------------------------------------11) Reserva de lugares de estacionamento, nos parques de estacionamento sitos nos gavetos
formados pela Avenida Papa Paulo VI e pela Rua António da Conceição Bento, em Peniche,
requerida pela empresa Louriformação, L.da (Escola de Condução Supertubos) – Pelouro do
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Trânsito: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1988/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro 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 nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de reserva de lugares de estacionamento, 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, para a Escola de Condução Supertubos, no parque de estacionamento junto
ao Tribunal em Peniche, propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e
autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.1092) ---------------------------12) Sinalização rodoviária na Travessa dos Ulmeiros, em São Bernardino – Pelouro do
Trânsito: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1989/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro 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 nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de
Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual
redação, na Travessa dos Ulmeiros, na localidade de São Bernardino, Peniche, propõe-se à
Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos
Serviços Municipais.» (Doc.1093) --------------------------------------------------------------------------13) Sinalização rodoviária na Rua do Brejo, em Ferrel – Pelouro do Trânsito: ------------------Deliberação n.º 1990/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro 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 nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de alteração 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 do Brejo, em Ferrel, propõe-se à Câmara Municipal apreciação e
respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.»
(Doc.1094) ------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Sinalização rodoviária na Rua 25 de Abril e na Rua dos Belos Ares, em Ferrel – Pelouro
do Trânsito:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1991/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro 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 nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de alteração 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 25 de Abril e Rua dos Belos Ares, em Ferrel, propõe-se à Câmara
Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» (Doc.1095) -------------------------------------------------------------------------------------15) Nomeação de comissão de vistoria no âmbito do prazo de garantia da empreitada de
“Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche”, executada pela empresa
Policon - Construções, S.A. – Pelouro das Obras Municipais: ----------------------------------------
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Deliberação n.º 1992/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro de 2016, para nomeação do senhor Jorge Alberto Bombas Amador,
Vice-Presidente da Câmara Municipal, e dos senhores engenheiros Nuno Cativo, Chefe da Divisão
de Energia e Ambiente, e Tânia Silva e José Silva, Técnicos Superiores do Departamento de Obras
Municipais, para constituírem a comissão de vistoria no âmbito do prazo de garantia da empreitada
de “Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche”, executada pela empresa
Policon - Construções, S.A. (Doc.1096 NIPG 19761/16) ------------------------------------------------16) Execução de parede em gesso cartonado, na Escola Básica de Peniche – Pelouro das Obras
Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1993/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Propõe-se à Câmara Municipal apreciação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» (Doc.1097 NIPG 19757/16) -----------------------------------------------------------------PROTOCOLOS:
17) Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Peniche e a URAP - União de
Resistentes Antifascistas Portugueses – Pelouro da Cultura: -----------------------------------------Deliberação n.º 1994/2016: O processo relativo ao protocolo de colaboração celebrado entre o
Município de Peniche e a URAP - União de Resistentes Antifascistas Portugueses foi retirado da
ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
18) Ocupação de espaço público com uma esplanada coberta, na Rua da Paz, em Ferrel,
requerida por Mário Luís Lopes Martins Loureiro – Pelouro das Atividades Económicas: -----Deliberação n.º 1995/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 7 de dezembro 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 Mário Luís Lopes Martins Loureiro, de 18 de março
de 2015, com o registo de entrada n.º 3951, em sede de audiência prévia por intenção de
indeferimento proferida pela Câmara Municipal, em sua reunião do passado dia 4 de julho de
2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 7 de dezembro de 2016, proponho que se proceda ao indeferimento
definitivo do pedido.» (Doc.1098 NIPG 3954/16) --------------------------------------------------------19) Ocupação de espaço público para o exercício da atividade de prestação de serviços de
restauração/bebidas, em unidades móvel, requerida por Cláudia Maria Batista Borrego –
Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1996/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro 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 Senhora Cláudia Maria Batista Borrego, por requerimento datado
de 7 de dezembro de 2016, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio
aos Órgãos Municipais, datada de 9 de dezembro de 2016, e a data comemorativa em questão,
proponho que se autorize a emissão de uma licença para ocupação do espaço público, nos termos
do n.º 2 do art.º 60.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, para
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instalação de uma roulotte/carrinha, para prestação de serviços de restauração e bebidas de
caráter não sedentário, de venda de caipirinhas, hambúrgueres e cachorros, no Parque
Estacionamento Central da Cidade, no dia 31 de dezembro de 2016, com o pagamento das
inerentes taxas, devendo ainda o requerente efetuar a Mera Comunicação, ao abrigo do
RJACSR.» (Doc.1099 NIPG 19328/16) ---------------------------------------------------------------------REGULAMENTOS MUNICIPAIS:
20) Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais
e de Prestação de Serviços no Concelho de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: ---Deliberação n.º 1997/2016: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara referente ao Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais e de Prestação de Serviços no Concelho de Peniche em próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 11218/15) ---------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
21) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município, para o ano de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------Deliberação n.º 1998/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea d) do n.º 1 do
artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratifique o meu despacho, de dia 15
de dezembro de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, em que aprovei alteração aos documentos previsionais, para o ano 2016
(modificação n.º 32), conforme os documentos em anexo.» ---------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.1100 NIPG 19956/16) ------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
22) Prestação de serviços para a elaboração de cadastro das redes de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais e respetivos acessórios – Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1999/2016: Deliberado aprovar o pedido apresentado pelos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento para delegação de competências para autorização da
despesa referente à prestação de serviços para a elaboração de cadastro das redes de abastecimento
de água e drenagem de águas residuais e respetivos acessórios, até ao montante de 325 000,00
euros. (NIPG 19725/16) ---------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
23) Colaboração na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento
Jovem – Porta 65 Jovem – Pelouro da Solidariedade Social: -----------------------------------------Deliberação n.º 2000/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 13 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
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propõe-se à Câmara Municipal, e em conformidade com a alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito das suas competências, a colaboração
na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, Porta 65 –
Jovem.» (Doc.1101 NIPG 19753/16) -----------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
24) Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de
Peniche, para pagamento do seguro e IUC de uma viatura – Pelouro das Finanças: ----------Deliberação n.º 2001/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 15 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche,
proponho que, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se conceda à referida entidade um subsídio
extraordinário, no valor de 863,74 euros, destinado ao pagamento do seguro e IUC de uma
viatura.» (Doc.1102 NIPG 19238/16) ----------------------------------------------------------------------25) Atribuição de apoio ao associativismo, referente à primeira fase de apoio ao investimento –
Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 2002/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 9 de novembro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original
em pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------«Na sequência dos pedidos submetidos na primeira fase de candidaturas referentes ao Apoio ao
Investimento, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), para as
tipologias de Apoio a obras de construção, conservação, ampliação e remodelação de instalações
e de Apoio à aquisição de equipamentos, as comissões nomeadas para o efeito, procederam à
avaliação das candidaturas. Da análise efetuada, cada comissão elaborou um relatório de análise
(em anexo) com a data de 26 de outubro de 2016.
No total, foram efetuadas 15 candidaturas por 10 associações locais, sendo que todas as
candidaturas reúnem a documentação necessária.
Tendo por base a análise das candidaturas efetuada pelas respetivas Comissões de Avaliação,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo, aprove a presente proposta para a concessão de apoios
ao investimento para o ano de 2017:
1. Apoio à Realização de Obras
Associação
Descrição
Avaliação
Atribuição
Associação Jardim Infantil de Reconversão do equipamenFerrel
to de A.T.L. em Creche
Remodelação
das
Sporting Clube da Estrada/ instalações
para
Associação Mão Amiga
implantação dum Centro de
Convívio/Centro de Dia
Construção: 2 balneários e
Sporting Clube da Estrada
casas de banho; 2 salas com,
instalação de um elevador
Substituição dos sistemas de
Clube Recreativo Penichense
iluminação

1,00

2 068,55 €

1,00

15 000,00 €

0,95

14 250,00 €

0,85

228,97 €
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Associação

Descrição
Substituição das lâmpadas
Clube Stella Maris de Peniche
do ringue para LED
União Desportiva Cultural
Pintura do campo de futebol
São Bernardino
União Desportiva Cultural
Reparação da Sede
São Bernardino
a) Apoio Logístico, valor estimado de 157,50 €
(40 l. tinta branca e amarela, 20 l. tinta azul)
b) Candidatura retirada pela Associação
2. Apoio à Aquisição de Equipamentos
Associação
Descrição
Associação Jardim Infantil de Equipamentos de apetrechaFerrel
mento da Creche
Aspirador para novo piso
Atlético Clube de Geraldes
do Pavilhão
Centro de Solidariedade
Social, Convívio e Cultura de Estrado
Geraldes
Clube Naval de Peniche
Clube Recreativo Penichense
Clube Recreativo Penichense

Embarcação
Impressora Multifunções e
Torradeira
Recuperação de cadeiras e
mesas

Avaliação

Atribuição

0,85

2 797,29 €

0,70

a)

b)

b)

Total 34 344,82 €

Avaliação

Atribuição

0,93

930,00 €

0,87

870,00 €

0,98

964,32 €

0,96

960,00 €

0,85

129,08 €

0,85

850,00 €

PAC - Peniche Amigos Clube

Viatura 9 lugares

0,89

890,00 €

PAC - Peniche Amigos Clube

Computador Portátil

0,87

217,07 €

Total

5 810,46 €

O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.1103 NIPG 19763/16) ------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
26) 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
novembro de 2016 – Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------Deliberação n.º 2003/2016: 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 novembro de 2016. ------------------27) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de novembro de 2016 –
Pelouro das Finanças:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 2004/2016: A Câmara Municipal tomou conhecimento das horas extra dos
trabalhadores do Município, referentes ao mês de novembro de 2016. --------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
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Deliberação n.º 2005/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se
passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro,
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. -----------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
23 de janeiro de 2017, 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. ---------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,
(assinado no original)
_____________________________________
A Diretora de Departamento,
(assinado no original)
_____________________________________

