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ATA N.º 29/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017
Aos doze dias do mês de junho do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria
Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Sandra Cristina Machado
Matos, 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 antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Concurso público para elaboração dos projetos da 2.ª fase de requalificação do
fosso das muralhas de Peniche e zona envolvente – Pelouro do Planeamento; ------------------------------------------ 2) Elaboração de projetos para construção de uma área de serviços para
autocaravanas, na Avenida do Golfe, no Casal Moinho – Pelouro do Planeamento; ----------------------------------- 3) Estudo para a ilha do Baleal – Pelouro do Planeamento; -------------------------------------------- 4) Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Peniche – Pelouro do
Planeamento;-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de legalização de anexos, sitos
na Rua da Graça, n.º 67, em Atouguia da Baleia, apresentado por Manuel Rodrigues da Silva Vieira
– Pelouro do Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre viabilidade de alteração e ampliação de
moradia multifamiliar, sita na Rua da Santa Cruz, n.º 13, em Peniche, apresentado por Rui Pedro
Gaspar Barbas – Pelouro do Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de informação prévia sobre a construção de edifício de habitação
coletiva, na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Consferrel Construções Sociedade Unipessoal, L.da – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------- 8) Pedido de autorização de alvará de utilização, apresentado por João Manuel
Silva Campos – Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para a construção de moradia unifamiliar e muros de
vedação, na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 134, em Peniche, apresentado por Fernando Manuel
Pereira dos Santos – Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------- 10) Pedido de licenciamento para reconstrução de edifício de habitação, sito na
Rua dos Galos, n.º 15, no Lugar da Estrada, apresentado por Ana Paula Correia Valla Chagas –
Pelouro do Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
licença n.º 20/16 - processo n.º 85/15 - Rua Padre José Nunes Ferreira Tavares, n.º 10, em Atouguia
da Baleia, apresentado pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da – Pelouro do Urbanismo;--------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 12) Sinalização vertical, com a indicação de Canil Municipal – Pelouro do
Trânsito;---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13) Sinalização horizontal, pintura de linha ziguezague, no Beco das Traineiras,
n.º 5, em Peniche – Pelouro do Trânsito; -------------------------------------------------------------------------------------- 14) Sinalização vertical, na Rua da Água Doce e na Travessa dos Rouxinóis, em
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Ferrel – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15) Sinalização vertical, para proibição de paragem e estacionamento de
caravanas e autocaravanas – Pelouro do Trânsito; ------------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Acordos de parceria para a realização da oitava temporada da Rota das Igrejas
do Concelho de Peniche, a celebrar entre o Município de Peniche e a Paróquia de Peniche, a
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião da Serra d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de
Peniche e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia – Pelouro da Cultura; --------------------------------- 17) Protocolo para a realização de estágio curricular / Licenciatura em Turismo
(ESTM) – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 18) Orçamento participativo 2017 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------ Documentos de prestação de contas: ------------------------------------------------------------------------- 19) Prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2016 – Pelouro das
Finanças;-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transferência de competências do Estado: ------------------------------------------------------------------ 20) Transferência de competências do Estado para os municípios e para as
entidades intermunicipais – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------ Toponímia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Atribuição do nome de Rua Arcelino Rocha, a uma artéria da localidade de
Bôlhos – Pelouro de Ligação às Freguesias; ---------------------------------------------------------------------------------- 22) Atribuição do nome de Travessa da Fonte da Nora, a uma artéria da cidade
de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias; --------------------------------------------------------------------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 23) Acordo de execução da obra de pintura dos lavadouros da Papôa, em Peniche,
no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com a
Freguesia de Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias; --------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 24) Doação de peças relacionadas com renda de bilros para integrar o espólio do
Museu da Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura; ------------------------------------------------------------ Fixação de preços e taxas: ------------------------------------------------------------------------------------- 25) Fixação de preço para a venda de exemplares da obra “Naufrágios e
Náufragos”, de Fernando Engenheiro – Pelouro da Cultura; ------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e Publicidade: ---------------------------------------------------------------- 26) Ocupação de espaço público, requerida por Paulo Jorge da Costa Pereira, para
instalação de circo, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------------------- 27) Ocupação de espaço público com esplanadas, no Largo Dr. Manuel Pedrosa
e na Rua das Escolas, em Ferrel – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------- 28) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na
Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela empresa Hempathy Voices, L.da, com
isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------ Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 29) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, requerido pela Fábrica da
Igreja de Santa Bárbara de Reinaldes, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas;
------------------- 30) Licenciamento de passeio noturno de BTT, requerido pela Freguesia de
Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------------------ 31) Licenciamento de caminhada, requerido pelo Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------
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------------------- 32) Parecer sobre a passagem do 40.º Grande Prémio Internacional de Torres
Vedras “Troféu J. Agostinho” pelo concelho de Peniche, solicitado pelo Município de Torres
Vedras;---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, para funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga – Pelouro da Proteção Civil;
------------------- 34) Atribuição de apoio ao Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional Portugal
para a sua participação na Youth Summit integrada na 5.ª edição das Conferências do Estoril –
Pelouro das Atividades Económicas;------------------------------------------------------------------------------------------- 35) Atribuição de apoio ao Península de Peniche Surf Clube, para a realização de
um estudo para a caracterização biofísica de atividades náuticas não motorizadas – Pelouro das
Atividades Económicas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36) Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para
a realização do Campo de Férias 2017 – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------- 37) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual,
para a participação no Festival de Ginástica da Amoreira – Pelouro do Associativismo; ------------------------------ 38) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual,
para a participação na Super Final de Ginástica – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------- 39) Atribuição de apoio à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados, CRL, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio
à atividade pontual, para a realização de um arraial – Pelouro do Associativismo; ------------------------------------- 40) Atribuição de apoio ao Peniche Amigos Clube, no âmbito de uma candidatura
submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da festa de encerramento
da época 2016/2017 – Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------------------------------------- 41) Atribuição de apoio no âmbito do CEGE 8 – VIII Conferência Europeia de
Egiptologistas – Pelouro das Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------- 42) Isenção de taxas pelo licenciamento de convívio com animação musical,
solicitada pelo Agrupamento de Escolas de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------- 43) Isenção de taxas pelo licenciamento de instalação e funcionamento de um
circo, solicitada por Paulo Jorge da Costa Pereira – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 44) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato
de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+,
Contratos de Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao
mês de maio de 2017 – Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------ Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45) Encerramento do balcão de Atouguia da Baleia da Caixa Geral de Depósitos
– Pelouro das Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------- 46) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ---------------------------------------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e três minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --------Estiveram presentes os senhores: Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira,
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento
Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves,
Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos
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um a onze da ordem do dia, Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a onze da ordem
do dia, Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto um da ordem do dia, David Gonçalves,
Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a
apreciação e votação dos pontos um a três da ordem do dia, e Gisela Fernandes, Técnica Superior
de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação
dos pontos um a quatro da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes as atas n.os 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017 e 26/2017, das reuniões
camarárias realizadas nos dias 20 e 24 de abril e 2, 8, 11 e 22 de maio de 2017, tendo sido
dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos
membros da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Vereadora Cristina Leitão solicitou que, na ata n.º 26/2017, da reunião de 22 de maio,
constasse a intervenção que fez, aquando da apreciação do ponto um da ordem do dia, referente
ao POCACE. O senhor Presidente da Câmara lembrou que, sendo as atas um resumo do que de
essencial se passa nas reuniões, está acordado que, quando os senhores Vereadores julgarem que
é essencial que fique em ata um resumo das suas intervenções, aquando da apreciação dos assuntos,
devem solicitá-lo. Acrescentou que a introdução da intervenção da senhora Vereadora Cristina
Leitão, na ata da reunião do dia 22 de maio, impossibilita a sua aprovação na presente reunião,
sendo que existe a necessidade de se remeter a referida ata ao Tribunal de Contas. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves disse estranhar que, ultimamente, se peça para ficar nas atas o
conteúdo das discussões. Acrescentou que a lei e o regimento da Câmara Municipal são claros,
relativamente a essa matéria, e deve haver um critério, que seja uniforme, para tudo o que se
discute nas reuniões da Câmara Municipal, o que diz a lei é que, de cada sessão ou reunião é
lavrada ata, a qual contém um resumo do que de essencial nela se tiver passado, indicando,
designadamente, a data e o local da sessão ou reunião, os membros presentes e ausentes, os
assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas
votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada. A senhora Vereadora Cristina
Leitão disse que não se opunha a que a referida ata fosse votada, para produzir efeitos, desde que,
na ata da presente reunião, constasse a sua intervenção do dia 22 de maio, dado ser uma matéria
em que faz sentido que as intervenções fiquem registadas em ata. Acrescentou que, nas atas, devem
ficar os conteúdos do que é estratégico. O senhor Presidente da Câmara disse que ficaria
registada na ata da presente reunião a intervenção da senhora Vereadora Cristina Leitão, proferida
na reunião de 22 de maio, sobre o POCACE. --------------------------------------------------------------Submetidas a votação, foram as atas n.os 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017 e 26/2017,
das reuniões camarárias realizadas nos dias 20 e 24 de abril e 2, 8, 11 e 22 de maio de 2017,
aprovadas, por unanimidade, e assinadas. Apenas participaram na aprovação das atas os membros
da Câmara Municipal que estiveram presentes nas respetivas reuniões, observando o n.º 3 do artigo
34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção da senhora Vereadora Cristina Leitão, na reunião de dia 22 de maio de 2017,
sobre o POCACE - Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel: ----------------------Disse que iriam insistir para que o apoio de praia da Cova de Alfarroba fosse uma realidade,
contudo, se a APA considerar não atribuir esse apoio de praia, deveria ser feita pressão, no sentido
de salvaguardar um acesso à praia, até porque, atualmente, esses acessos são efetuados por cima
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das dunas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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 30 de maio, reuniu-se com a Comissão Consultiva do PDM, presidida pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, onde foi aprovado o
regulamento e feita uma apresentação sobre o estado da arte de alguns processos. ------------------- No dia 30 de maio, a convite do Centro de Formação de Professores, esteve na Escola Secundária
de Peniche, no encerramento de um ciclo de iniciativas que o Centro de Formação de Professores
tem desenvolvido, para a sua área de abrangência, e onde esteve o senhor Secretário de Estado da
Educação. Felicitou o Centro de Formação de Professores pela iniciativa. ---------------------------- No dia 31 de maio, Dia Nacional do Pescador, esteve presente na iniciativa de colocação da
embarcação Salva-Vidas, na Praça Jacob Rodrigues Pereira. Deixou uma palavra de
reconhecimento ao calafate, senhor Albertino, pela qualidade do seu trabalho, aos trabalhadores
do Município e aos trabalhadores da Marinha que acompanharam todo este processo. -------------- No dia 1 de junho, participou na reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ---------------- No dia 1 de junho, participou numa sessão pública de apresentação do Qualifica Centro, de
reconhecimento e validação de competências educacionais e profissionais. --------------------------- No dia 3 de junho, esteve presente na inauguração do empreendimento Bukabaki Eco Surf Resort,
nos Casais de Mestre Mendo. Disse ser um modelo de investimento compatível com o que é
desejável para o concelho, ou seja, a qualidade associada à preocupação de integração e
sustentabilidade ambiental, desejando os maiores sucessos. --------------------------------------------- No dia 3 de junho, esteve presente na apresentação do livro intitulado Naufrágios e Náufragos,
da autoria de Fernando Engenheiro, integrada nas comemorações do Dia Nacional do Pescador.
Deixou uma palavra de felicitação ao autor, por mais um contributo na preservação da memória,
particularmente a que tem a ver com a identidade territorial. -------------------------------------------- No dia 4 de junho, esteve presente nas várias ações desenvolvidas no âmbito das comemorações
do Dia Nacional do Pescador. Destacou a apresentação do trabalho desenvolvido por alunos do
agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, no quadro do Projeto Life Berlenga. Deixou uma
palavra de felicitação à comunidade escolar envolvida neste trabalho. Salientou a disponibilidade
da Banda da Armada, para vir a Peniche, e o Projeto Mar Portuguez, com a apresentação do filme
3D, realizado pelo cineasta Edgar Pera, aos quais deixou uma palavra de felicitação. --------------- No dia 5 de junho, participou no Fórum do Mar, que se desenvolveu na Alfândega do Porto. ---- No dia 6 de junho, esteve presente no início do Campeonato da Europa de Stand Up Paddle. Fez
referência ao facto de as Federações Europeia e Portuguesa de Surf terem confiado em Portugal e
Peniche para a organização deste evento. Deixou uma palavra de agradecimento ao Península de
Peniche Surfing Clube, pela coorganização, à Associação Humanitárias dos Bombeiros
Voluntários de Peniche e aos patrocinadores, com destaque para o grupo Águas de Portugal, bem
como aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, ao Município, pequenas empresas e
voluntários, pelo envolvimento que tiveram. Deixou uma palavra de felicitação a todos os
participantes, particularmente aos da Seleção Nacional. -------------------------------------------------- No dia 7 de junho, participou na reunião da Comissão Executiva do projeto Life Berlenga. ------
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- No dia 7 de junho, reuniu-se com a DGAV, onde estiveram presentes o senhor Vice-Presidente
da Câmara e senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Cristina Leitão e que serviu para clarificar
algumas questões, tais como, a do voluntariado, acessos, competências e autoridade. --------------- No dia 8 de junho, participou na ação de visita ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, em
construção, que contou com a participação da senhora Presidente da CCDR do Centro e de alguns
dos senhores Vereadores. Felicitou a Escola do Ensino Básico de Atouguia da Baleia pelo seu
envolvimento nesta ação e o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, que se fez
representar pela sua nova equipa diretiva. Efetuou, junto com a senhora Presidente da CCDR do
Centro, uma visita ao local que se aponta para a instalação do Centro de Ciência Viva, bem como
uma reunião de trabalho, a propósito dos conteúdos e alguns outros aspetos a ele associados. Foi
feita uma abordagem àquilo que, no quadro do Parque de Ciência e Tecnologia, se chama o Centro
de Valorização Tecnológica. ---------------------------------------------------------------------------------- No dia 9 de junho, esteve presente, no âmbito do EuroSUP, na travessia Berlenga/Peniche,
iniciativa muito interessante, ao nível da valorização do território e, particularmente, da Reserva
da Biosfera da Unesco. ----------------------------------------------------------------------------------------- No dia 10 de junho, esteve presente na 34.ª Edição do Triatlo, com cerca de 500 participantes. - No dia 12 de junho, participou numa reunião com o novo presidente do Instituto da Soldadura e
Qualidade (ISQ), que englobou uma visita ao Edifício Cetemares e à ESTM, a propósito do
envolvimento do ISQ na formação e na dimensão empresarial. ----------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 29 de maio a 12 de junho
do corrente ano: ------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na festa de finalistas do 9.º ano do Agrupamento de Escolas de Peniche;
- Na Corrida do 1.º Ciclo promovida pelo Agrupamento de Escolas de Peniche, decorrida na
manhã do dia 1 de junho. Uma forma de celebrar o Dia Mundial da Criança, através do incentivo
à prática desportiva;
- No espetáculo “O Recreio da Anita”, promovido pela Câmara Municipal de Peniche, no âmbito
das Comemorações do Dia Mundial da Criança. Música e muitas mensagens ditas a brincar
alegraram as crianças e adultos presentes no jardim público da cidade;
- Nas iniciativas de cariz lúdico e educativo, integradas no âmbito da Semana da Criança,
dinamizada pelo Jardim de Infância da Serra d’El-Rei;
- Na reunião de coordenação da reabilitação de 18 fogos, situados no Bairro Senhor do Calvário;
- Na visita às instalações e reunião com a equipa técnica municipal sobre a instalação do futuro
Museu da Serra d’El-Rei;
- Na Festa de Finalistas dos Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia. Uma palavra de apreço a todos os alunos que finalizaram esta
etapa das suas vidas;
- No acompanhamento das intervenções municipais em curso, designadamente a pavimentação
da Avenida da República e da Rua 4 de Agosto, na freguesia da Serra d’El-Rei. Dar conta que irá
ter início, esta semana, a intervenção na cidade de Peniche, na Rua António da Conceição Bento,
junto ao Mercado Municipal;
- Na cerimónia de casamento de Cuca Roseta com João Capucho;
- Nas várias iniciativas integradas no programa das Comemorações do Dia Nacional do
Pescador, nomeadamente:
- A colocação da embarcação ligada à segurança dos homens do mar no século XX, “Salva
Vidas”, restaurada pela Câmara Municipal de Peniche, na Praça Jacob Rodrigues Pereira;
- Na apresentação do livro "Naufrágios e Náufragos", de Fernando Engenheiro. Uma palavra de
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louvor para o autor desta e de outras publicações que homenageiam a cultura e as gentes da
nossa terra;
- No Seminário sobre a Fileira Socioeconómica da Pesca;
- Na projeção do documentário “Mar Portuguez”, de Edgar Pera;
- Na apresentação do “Projeto Animal no Life Berlengas” e inauguração da respetiva exposição;
- No convívio dinamizado pela Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei, no Polidesportivo da EB do
1.º Ciclo desta localidade. A alegria foi a nota dominante pela abertura deste equipamento
municipal na freguesia, desde o passado mês de abril, à comunidade juvenil;
- Na tomada de posse da nova Diretora do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia,
Deolinda Sara Gomes e Guardado da Silva. Felicitar esta nova direção e desejar muito sucesso
no desenvolvimento do seu trabalho;
- Na Cerimónia de Abertura do EuroSUP 2017. O Campeonato da Europa de Stand Up Paddle
contou com 10 nações participantes. O Peniche Paddle Series deste ano reuniu quatro federações
desportivas pela primeira vez na história dos desportos de Mar – as federações de Canoagem,
Remo, Surf e Vela. Em paralelo aos eventos competitivos internacionais, durante todos os dias de
competição, existiram inúmeras atividades desenvolvidas pelos parceiros do Instituto Politécnico
de Leiria e da Escola Superior de Desporto de Rio Maior: ginásios e diversas ativações de marca,
workshops, experiência das várias modalidades, aldeia de sponsors e programa de atividades
desportivas e culturais que contaram com cerca de 2000 crianças, jovens e seniores, provenientes
das escolas e associações do concelho e de concelhos limítrofes;
- Na reunião preparatória da 38.ª Corrida das Fogueiras;
- Visita técnica à Fundação D. Inês de Castro, tendo em vista a conceção do projeto museológico
do futuro Museu da Serra d’El-Rei;
- Na inauguração oficial do Curso de Confeção e Desenvolvimento de Projetos I, II e III com
inspiração na Renda de Bilros de Peniche. Participaram nesta iniciativa, a Diretora do Modatex,
Dra. Sónia Pinto, Dr.ª Antónia Vaz, da Delegação de Lisboa do Modatex, Dra. Zita Pinto, em
representação do Centro de Emprego de Caldas da Rainha e o signatário, responsável por esta
área na CMP.
- No encerramento da Época 2016 /2017 da secção de Basquetebol do Clube Stella Maris de
Peniche;
- Na visita à obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Nesta iniciativa simbólica estiveram
presentes a comunidade educativa, autarcas da CMP e da Freguesia de Atouguia da Baleia,
Responsáveis do Programa 2020 e 102 FM Rádio;
-Na inauguração da exposição fotográfica desenvolvida por alunos do 12.º ano da Escola
Secundária, na Fortaleza de Peniche, intitulada por “Peniche, antes e depois”;
- Na XXXIV edição do Triatlo – Cidade de Peniche. Uma iniciativa que contou com inúmeros
participantes e milhares de assistentes provenientes de todo o país. Uma prova que marca o
calendário desportivo do concelho;
- No passeio sénior a Évora, que contou com mais de 600 participantes.» ---------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reuniu-se com o grupo de trabalho Formação, Emprego e Empreendedorismo. -------------------- Esteve presente no Fórum dos Cuidadores e na reunião da Comissão de Acompanhamento a
Idosos do Concelho de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------ Fez referência à inauguração da embarcação Salva-Vidas, após a sua recuperação, e partilhou a
manifestação e o entusiamo, por parte das pessoas, relativamente a isso e à importância que esta
tem, ao nível da identidade do concelho. --------------------------------------------------------------------
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- Participou na reunião sobre a elaboração da estratégia local para a integração da população de
etnia cigana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reuniu-se com o grupo de trabalho do festival Música de Cá, no sentido da sua
operacionalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu as comemorações do Dia Nacional do Pescador e o Campeonato Europeu de Stand Up
Paddle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Esteve presente na inauguração da sede dos Julgados de Paz, no Bombarral, com a presença do
senhor Secretário de Estado e senhora Ministra da Justiça. O senhor Presidente da Câmara fez
uma referência elogiosa ao Presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, André Rijo, por ter
pegado neste tema de uma forma afincada. Deu nota de que a senhora Vereadora Clara Abrantes
iria fazer uma nota de divulgação do serviço, que, neste momento, se encontra operacional. ------- Reuniu-se com o Conselho Municipal da Juventude, onde foi feita uma avaliação à Gala da
Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Participou na apresentação pública do Projeto “Cidade dos Afetos Barreiro – Caldas da Rainha”,
promovida pela Câmara Municipal do Barreiro (CMB) e o Agrupamento dos Centros de Saúde
(ACES) do Arco Ribeirinho, em parceria com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha e o ACES
Oeste Norte Zé Povinho, no Auditório Municipal Augusto Cabrita. Esta iniciativa inseriu-se no
âmbito do PES – Projeto de Educação para a Saúde, do qual a CMB é parceira. --------------------- Esteve presente no encerramento da época desportiva da secção de Basket do Clube Stella Maris.
- Esteve presente no Triatlo, felicitando o senhor Vice-Presidente da Câmara pelo crescimento que
tem tido esta prova. --------------------------------------------------------------------------------------------- Participou no passeio sénior a Évora, deixando uma palavra de agradecimento à Câmara
Municipal de Évora por toda a colaboração dada. --------------------------------------------------------- Reuniu-se com os moradores do Bairro Senhor do Calvário. ------------------------------------------- Salientou e felicitou o atleta Luís Duarte, por se ter sagrado Campeão Nacional na modalidade
de Triatlo de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às diversas felicitações às iniciativas realizadas. Destacou as felicitações ao senhor
Fernando Engenheiro, pelo lançamento do livro intitulado Naufrágios e Náufragos, ao PPSC, pela
realização do Campeonato Europeu de Stand Up Paddle, e pela classificação obtida pela Seleção
Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou que se deslocou ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, em construção, para
avaliação do estado da arte, e fez votos para que tudo corresse bem, para que, no ano letivo
2018/2019, esteja em funcionamento. ----------------------------------------------------------------------- Disse que participou na reunião com a DGAV e questionou se houve mais desenvolvimentos,
relativamente ao assunto do Canil Municipal, após a reunião. Disse que gostaria que lhes fosse
confirmada a realização de uma outra reunião com a DGAV, prevista para dia 23 de junho. O
senhor Presidente da Câmara disse que a reunião estava prevista para o dia 23 de junho, no
período da tarde, e que aguardava confirmação. Deu nota de ter dado entrada mais uma
reclamação, no total seis, todas elas apontando as mesmas situações, que remeteu ao Gabinete
Jurídico do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou informação relativamente ao apoio financeiro que foi prestado ao jornal Público, para
a distribuição dos óculos utilizados no âmbito do Projeto Mar Portuguez. O senhor Presidente da
Câmara disse que, no quadro das suas competências, entendeu que o Município se poderia
envolver nesta grande ação, sob a forma de promoção do território de Peniche, considerando que
não se poderá circunscrever aos óculos 3D. Disse que não foi concedido subsídio a esta iniciativa
e que o Município adquiriu um serviço de publicidade, tendo o jornal oferecido os óculos. -------- Relativamente ao encarte do jornal Correio da Manhã, de 8 de junho de 2017, questionou se
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houve algum contacto com o Município, no sentido de fornecer dados para ser incluído no encarte,
e, se sim, qual a razão para a Câmara não ter participado, uma vez que a referência a Peniche é
mínima. O senhor Presidente da Câmara disse que, neste caso concreto, não tem presente se a
pergunta lhe chegou ou não, todavia, julga que, com o território da Berlenga ilustrado na
contracapa, haverá promoção do território. Disse que poderia tentar saber se houve fontes de
informação da Comunidade Intermunicipal. ---------------------------------------------------------------- Questionou em que ponto de situação se encontra a situação do Largo D. Pedro V, Largo 5 de
Outubro e Rua José Estevão. Considera que está na altura da Câmara Municipal se pronunciar
sobre o assunto, tendo em conta a data em que o abaixo-assinado remetido pelos comerciantes,
deu entrada no Município. O senhor Presidente da Câmara solicitou que o assunto fosse
agendado para a próxima reunião de câmara, para apreciação. O senhor Vereador Jorge Gonçalves
disse que o assunto foi presente à Câmara Municipal, porque foi distribuído, também, à
Assembleia Municipal. O senhor Vereador Filipe Sales disse que os serviços haviam ficado de
informar relativamente ao assunto, e, politicamente, decidir-se o que haveria de ser feito, com
posterior reunião conjunta entre a Câmara Municipal, moradores e comerciantes da área em
questão. Disse ter sido deliberado, de forma unanime, a abertura ao trânsito nesta área e a
instalação de dissuasores de velocidade, nunca tendo sido vistas as questões de pormenor mais
técnicas. Referiu que esta opção matou o comércio ali existente e que havia sido dito que iriam ao
local, para conversar com a população, para que a opção tomada fosse a mais consensual possível.
O senhor Presidente da Câmara disse que não subscreve e não concorda com esta associação de
causa/efeito e solicitou que, cada um assuma a responsabilidade de tudo em que participou,
incluindo as decisões. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse não concordar com o que foi
dito, de se ter morto o comércio naquele local. Relembrou que os membros da Câmara foram duas
vezes ao local ver as obras. ------------------------------------------------------------------------------------ Deu nota de o assunto relativo à Fonte dos Loureiros, em Bufarda, ainda não ter sido agendado
para discussão. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que foi dada informação aos
interessados que os serviços do Município já tinham efetuado o levantamento das necessidades
para o local e que não havia condições para avançar com a intervenção, antes do mês de setembro.
- Questionou se a Câmara tomou alguma iniciativa no sentido de divulgar aos vários clubes
desportivos, existentes no concelho, a possibilidade de, entre 13 de março e 13 de abril, se
candidatarem ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), tendo em conta as
dificuldades com que os grupos desportivos vivem e a Câmara Municipal, por si só, não ter
condições para apoiar, financeiramente, as necessidades de cada um. A senhora Vereadora Clara
Abrantes disse que foi comunicado às associações a existência da candidatura e que só duas se
mostraram interessadas. Deu nota de que só o Clube Stella Maris se havia candidatado e que
aguarda a aprovação, ou não, da mesma. -------------------------------------------------------------------- Questionou se a presidência da Câmara Municipal tomou conhecimento da venda da casa que
pertenceu ao senhor Padre Hélder Franco, em Geraldes, uma vez que considera que o espaço da
casa é necessário para o alargamento do largo. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos
serviços que informassem dos compromissos que derivaram da aprovação de projetos para o local,
no que diz respeito à casa do senhor Padre Hélder Franco, e que se obtenha, urgentemente,
informação sobre a eventual celebração da escritura.------------------------------------------------------ Questionou se o Pelouro da Educação já havia considerado alguma utilização para a Escola do
Casal da Vala, tendo em conta o investimento de renovação que teve e o facto de estar encerrada
e a degradar-se, enquanto aguarda o resultado da providência cautelar. Referiu a pretensão que a
Associação do Casal Moinho tem, de transferir o jardim-de-infância, que funciona nas suas
instalações, para a Escola do Casal da Vala. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que esta
situação é uma questão de opção. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor VicePresidente da Câmara que preparasse uma informação sobre o assunto para ser presente à reunião
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de 26 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Sandra Matos:
- Associou-se às felicitações e agradecimentos, anteriormente efetuados. ----------------------------- Associou-se à questão colocada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, relativamente ao Canil
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Questionou se houve algum desenvolvimento relativamente ao arrendamento do restaurante Nau
dos Corvos, tendo em conta a reunião de âmbito jurídico, agendada para o dia 9 de junho. O senhor
Vice-Presidente da Câmara deu conta de que houve um pedido de alteração da data da reunião
para dia 23 de junho.-------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação sobre a Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia, uma vez que se
trata de um assunto recorrente, mas que não se tem obtido informação. O senhor Presidente da
Câmara disse não ter mais informação sobre o assunto. ------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente ao arrendamento dos estabelecimentos do Bairro da
Prageira. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto está a ser trabalhado com a Dr.ª
Ana Cláudia Guedes e que seria, na próxima reunião de câmara, apresentada uma informação sobre
o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Questionou se existe alguma informação sobre a intervenção que está prevista a empresa
Infraestruturas de Portugal fazer, na rotunda de Porto de Lobos. O senhor Vice-Presidente da
Câmara disse que a Câmara nunca foi informada de nada relativamente a este assunto e que teve
conhecimento de ter havido um pedido de informação, por parte da Infraestruturas de Portugal à
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, relativamente a questões de material para intervenção
na rotunda. O senhor Presidente da Câmara disse que o senhor Vice-Presidente da Câmara iria
colocar a questão, manifestando à Infraestruturas de Portugal que, havendo um quadro relacional
com o Município, este tenha sido marginalizado neste assunto. ----------------------------------------- Solicitou informação sobre o ponto de situação relativamente aos tubos de queda existentes na
cobertura do Pingo Doce, que dão diretamente para o local onde as pessoas circulam, não havendo
ligação para os pluviais. Alertou para a necessidade urgente de se resolver o problema. O senhor
Presidente da Câmara solicitou ao Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência que preparasse
uma informação sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------- Alertou para a necessidade de colocação de uma porta, na entrada de um edifício municipal, sito
na Rua Pedro Cervantes Figueira, bloco 3. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que a
situação estava sinalizada e que iria ser reposta a normalidade. ----------------------------------------- Disse depositar muita confiança na concretização dos assuntos abordados, na reunião realizada
com a DGAV, na qual também participou.-----------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se a todos os votos, já formulados anteriormente, pelos restantes colegas.--------------- Manifestou, uma vez mais, a discordância dos Vereadores do PSD pela isenção de taxas, no valor
de 11 400,00 euros, à empresa Team Quatro, L.da, para o licenciamento de uma apresentação
internacional dos novos camiões da Mercedes Benz, e por não considerarem adequado declarar a
iniciativa de interesse municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que nunca mais tomaria
qualquer decisão, relativamente a isenções, e que o valor das propostas de isenção passaria a ser
informado, pelos serviços do Município, antes da tomada de decisão. O senhor Vereador Filipe
Sales questionou se o senhor Presidente da Câmara, quando proferiu o despacho de isenção, tinha
noção do valor em causa. O senhor Presidente da Câmara disse que acolheu o pedido da empresa,
face ao que estava envolvido. O senhor Vereador Jorge Gonçalves e o senhor Vereador Filipe
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Sales partilharam a opinião de que foi imprudente despachar uma isenção sem saber o que se está
a isentar e que valores estão envolvidos. O senhor Presidente da Câmara disse que iria apreciar
a informação prestada, em função do pedido efetuado pela referida empresa. ------------------------ Manifestou, uma vez mais, embora já o tenha feito noutras ocasiões, a discordância dos
Vereadores do PSD, relativamente ao apoio e forma como é efetuado, para custear a aquisição de
óculos tridimensionais, no âmbito do Projeto Mar Portuguez, tendo em conta a ineficácia que os
óculos apresentam. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que a munícipe Edite Leitão pretende ser ressarcida do valor da franquia, não paga pela
seguradora, uma vez que considera ser responsabilidade do Município a queda que sofreu, na Rua
Tenente Valadim, em Peniche, por ter tropeçado numa tampa de saneamento que não estava
nivelada com o piso da artéria. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria
apresentado ao Conselho de Administração dos SMAS, para ser analisado. --------------------------- Questionou se existe alguma informação relativamente às praias que estão em risco de não lhes
ser hasteada a bandeira azul, uma vez que teve conhecimento de que, na Praia do Baleal Norte,
existiram situações de intervenção urgente, assinaladas pela APA. O senhor Presidente da
Câmara disse desconhecer esta situação. Esclareceu que todos os anos é efetuada uma verificação
prévia, onde são sempre sinalizadas dificuldades. Disse que tudo o que depende do Município,
relativamente ao hastear das bandeiras azuis, estará salvaguardado. Fez referência ao aumento do
número de praias com bandeiras azuis. O senhor Vice-Presidente da Câmara reiterou que,
anualmente, eram efetuadas pré-vistorias, que permitiam corrigir as anomalias que pudessem
existir, antes de serem feitas as vistorias finais. Disse que o processo foi acompanhado pelo senhor
Engenheiro Nuno Carvalho, da Divisão de Energia e Ambiente, do qual, ainda, não havia recebido
qualquer informação por escrito. ----------------------------------------------------------------------------- Questionou o senhor Presidente da Câmara se tenciona ou prevê concretizar a intervenção de
ligação pedonal Casal da Vala/Peniche, tendo em conta que faltam poucos meses para o final do
seu mandato, uma vez que disse ser um dos seus desígnios e, com a chegada das festas, os
trabalhadores ficam mobilizados para tal. O senhor Presidente da Câmara disse ter solicitado aos
serviços o desenvolvimento do caderno de encargos para se lançar o concurso para a execução. -- Questionou, no âmbito do relacionamento institucional do Município de Peniche com a APAP,
o que tem sido conversado e se existem perspetivas para início da conclusão da intervenção do
abrigo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Questionou quando se pode formalizar e atribuir os apoios financeiros às festas. O senhor
Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora que o assunto fosse presente a reunião de
câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Disse ser parco o valor de 31,00 euros, atribuído à Patrimonium, para a participação num
importante congresso, numa universidade conceituada e com um conjunto de oradores, também,
bastante conceituados, tendo em conta que o solicitado foi no valor de 175,00 euros. A senhora
Vereadora Clara Abrantes esclareceu que foi atribuído o apoio de 20% do orçamento geral da
atividade e tendo em conta o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. ---------------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) Concurso público para elaboração dos projetos da 2.ª fase de requalificação do fosso das
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muralhas de Peniche e zona envolvente – Pelouro do Planeamento: --------------------------------Deliberação n.º 728/2017: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor dos membros da
Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e duas
abstenções, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar a
proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 25 de maio de 2017, que a seguir se transcreve
e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------«Considerando a informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 23 de
maio de 2017, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal:
1) no uso da competência própria prevista na alínea b) do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de julho, com as devidas adaptações, autorize a despesa para a presente aquisição de
serviços, no valor máximo de 126 000,00 € (cento e vinte e seis mil euros), a acrescer do IVA em
vigor.
2) 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, e nos termos previstos nos artigos 36.º, 38.º, 40.º a 47.º e 67.º do
Código dos Contratos Públicos (CCP):
a. decida pela abertura de concurso público para a aquisição de serviços, com o fundamento no
na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos.
b. Aprove o caderno de encargos, o programa de concurso e o programa preliminar,
apresentados em anexo;
c. designe o seguinte Júri do procedimento nos termos previstos no artigo 67.º do CCP, que terá
as competências previstas no artigo 69.º do CCP (cuja cópia se remete em anexo):
Membros efetivos (n.º impar):
1) Presidente do Júri: Vereador das obras municipais
2) José Ribeiro Gonçalves, Arquiteto (chefe da DPGU) – Substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.
3) Francisco Silva, Eng.º Civil (chefe da DOM)
4) Nuno Cativo, Eng.º Eletrotécnico (chefe da DEA)
5) João Raminhos, Eng.º Mecânico
6) Florinda Maria Pereira Monteiro, Eng.ª Téc. Civil (DPGU)
7) Ana Carriço, Arquiteta paisagista (DEA)
Membros suplentes, que substituirão os membros efetivos preferencialmente pela formação
profissional:
1) Etelvina Alves, Arquiteta (DPGU)
2) Guilherme Pereira, Eng. Civil (DPGU)
3) Sara Gomes, Arquiteta paisagista (DEA)
4) Dr.ª Alexandra Tormenta, Urbanista (DPGU)
d. Delegue no júri do procedimento as seguintes competências, conforme permite o n.º 2 do
artigo 69.º do CCP:
• Prestar esclarecimentos aos interessados, quando solicitados;
• Proceder a retificações pontuais às peças do procedimento e à identificação e introdução de
erros e omissões identificados pelos interessados na fase própria, desde que uns e outros não
alterem o preço base ou as condições fundamentais do projeto.
Prorrogar o prazo de entrega das propostas, quando tal derive de obrigação legal, nos termos
previstos no CCP.» -----------------------------------------------------------------------------------------Os senhores Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata disseram que ririam
entregar declarações de voto. (Doc.406 Proc.º 20/17-Aprov.) ------------------------------------------2) Elaboração de projetos para construção de uma área de serviços para autocaravanas, na
Avenida do Golfe, no Casal Moinho – Pelouro do Planeamento: -------------------------------------
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Deliberação n.º 729/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 31 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal que, 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, e no seguimento da
deliberação camarária, de 24 de abril de 2017, aprove definitivamente os Programas-base dos
projetos de especialidades apresentados pelo projetista para construção de uma área de serviço
para autocaravanas a construir na Avenida do Golfe, Casal Moinho, Atouguia da Baleia, nas
condições do parecer dos SMAS, datado de 25 de maio de 2017, e do parecer e ficha-resumo de
verificação da DPGU, datados de 30 de maio de 2017, em anexo.» (Doc.407 Proc.º 02/17-Aprov.)
3) Estudo para a ilha do Baleal – Pelouro do Planeamento:------------------------------------------Deliberação n.º 730/2017: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 31
de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa
ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------------------------------------«Apreciar e decidir sobre o estudo urbanístico para a circulação viária/sinalização/estacionamento, estudo para o Largo da Figueira e estudo para o espaço envolvente à Ermida de Santo
Estevão, na ilha do Baleal, freguesia de Ferrel, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística – Estudos e Projetos, em 30 de agosto de 2016.» ------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara e o Técnico Superior de Arquitetura David Gonçalves fizeram a
apresentação da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara submeteu a votação, não tendo havido votos contra nem
abstenções. (Doc.408) -----------------------------------------------------------------------------------------4) Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Peniche – Pelouro do Planeamento:
Deliberação n.º 731/2017: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 8
de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa
ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------------------------------------«Apreciar e decidir sobre o projeto para a reformulação da proposta para a reabilitação do
centro de recolha oficial de animais do município de Peniche, sito na Zona Industrial da Prageira,
em Peniche, elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística – Estudos e Projetos,
em 29 de maio de 2017.»--------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara e a Técnica Superior de Arquitetura Gisela Fernandes fizeram a
apresentação da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara submeteu a votação o projeto de arquitetura para enviar para a
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, não tendo havido votos contra nem abstenções.
(Doc.409) --------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de legalização de anexos, sitos na Rua da
Graça, n.º 67, em Atouguia da Baleia, apresentado por Manuel Rodrigues da Silva Vieira –
Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 732/2017: Deliberado aprovar a proposta, datada de 7 de junho de 2017, 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 abril de
2017, nomeadamente por não promover a continuidade do tecido urbano existente, de acordo com
o disposto no n.º 3.6 do artigo 12.º do PDM, conforme descrito no parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 29 de março de 2017.» --------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
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votação deste assunto. (Doc.410 DPGU R1027/16) ------------------------------------------------------6) Pedido de informação prévia sobre viabilidade de alteração e ampliação de moradia
multifamiliar, sita na Rua da Santa Cruz, n.º 13, em Peniche, apresentado por Rui Pedro Gaspar
Barbas – Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 733/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 2 de junho de 2017, referente ao pedido de informação prévia sobre viabilidade
de alteração e ampliação de moradia multifamiliar, sita na Rua da Santa Cruz, n.º 13, em Peniche,
apresentado por Rui Pedro Gaspar Barbas, na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU
R97/17) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Pedido de informação prévia sobre a construção de edifício de habitação coletiva, na Rua do
Gualdino, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Consferrel - Construções Sociedade
Unipessoal, L.da – Pelouro do Urbanismo:----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 734/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 8 de junho de 2017, referente ao pedido de informação prévia sobre a
construção de edifício de habitação coletiva, na Rua do Gualdino, nos Casais do Baleal,
apresentado pela empresa Consferrel - Construções Sociedade Unipessoal, L.da, na próxima
reunião da Câmara Municipal. (DPGU R435/17) ---------------------------------------------------------8) Pedido de autorização de alvará de utilização, apresentado por João Manuel Silva Campos
– Pelouro do Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 735/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 6 de junho de 2017, referente ao pedido de autorização de alvará de utilização,
apresentado por João Manuel Silva Campos, em próxima reunião da Câmara Municipal.
Deliberado, ainda, que a reunião ordinária da Câmara Municipal, prevista para o dia 26 de junho
de 2017, tenha início junto à obra efetuada pelo senhor João Campos. (DPGU 31/17) -------------9) Pedido de licenciamento para a construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, na
Rua Afonso de Albuquerque, n.º 134, em Peniche, apresentado por Fernando Manuel Pereira
dos Santos – Pelouro do Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 736/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, a implantar na Rua Afonso de
Albuquerque, n.º 134, em Peniche, apresentado em nome de Fernando Manuel Pereira dos Santos,
no dia 10 de março de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento (DPGU), datado de 5 de junho de 2017. Os Projetos de especialidades deverão ser
apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4, do artigo 20.º, do diploma acima
referido.» (Doc.411 DPGU 43/17) --------------------------------------------------------------------------10) Pedido de licenciamento para reconstrução de edifício de habitação, sito na Rua dos Galos,
n.º 15, no Lugar da Estrada, apresentado por Ana Paula Correia Valla Chagas – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 737/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 8 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: ------------------------------------------------------------------------------------------
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«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para reconstrução de moradia unifamiliar, sita na Rua dos Galos, n.º 15, no Lugar da Estrada,
freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Ana Paula Correia Valla Chagas, no
dia 14 de março de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento (DPGU), datado de 7 de junho de 2017.» (Doc.412 DPGU 44/17)-------------------11) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º
20/16 - processo n.º 85/15 - Rua Padre José Nunes Ferreira Tavares, n.º 10, em Atouguia da
Baleia, apresentado pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da – Pelouro do Urbanismo: ---Deliberação n.º 738/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 20/16, correspondente ao processo
n.º 85/15, sita na Rua Padre José Nunes Ferreira Tavares, n.º 10, lugar e freguesia de Atouguia
da Baleia, apresentado em nome de Sousa Madeira & Irmãos, Lda., no dia 21 de abril de 2017,
nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de
5 de junho de 2017.» (Doc.413 DPGU 66/17) -------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
12) Sinalização vertical, com a indicação de Canil Municipal – Pelouro do Trânsito: ----------Deliberação n.º 739/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor
Vice-Presidente da Câmara, datada de 1 de junho de 2017, referente à sinalização vertical com a
indicação de Canil Municipal. (NIPG 8046/17) -----------------------------------------------------------13) Sinalização horizontal, pintura de linha ziguezague, no Beco das Traineiras, n.º 5, em
Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 740/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 7 de junho de 2017, 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 rodoviária, de acordo com o ponto 1 do artigo 62.º do
Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1
de outubro, na sua atual redação, no Beco das Traineiras, n.º 5, em Peniche, e propõe-se à
Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos
Serviços Municipais.» -----------------------------------------------------------------------------------------Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Filipe Sales não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.414 NIPG 8536/17) ------------------------------14) Sinalização vertical, na Rua da Água Doce e na Travessa dos Rouxinóis, em Ferrel –
Pelouro do Trânsito: ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 741/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 7 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de
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Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual
redação, na Rua da Água Doce e Travessa dos Rouxinóis, em Ferrel, e propõe-se à Câmara
Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.415 NIPG 8534/17) ---------------------------------------------------------15) Sinalização vertical, para proibição de paragem e estacionamento de caravanas e
autocaravanas – Pelouro do Trânsito:---------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 742/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 8 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de
Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual
redação, na Praia do Pico da Mota, Praia da Almagreira, Praia Baleal Campismo, Praia
Supertubos, Praia Porto Batel, Praia do Baleal e Avenida Marginal Norte, em Peniche, e
propõe-se à Câmara Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a
realizar pelos Serviços Municipais.»------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.416 NIPG 8561/17) ---------------------------------------------------------PROTOCOLOS:
16) Acordos de parceria para a realização da oitava temporada da Rota das Igrejas do Concelho
de Peniche, a celebrar entre o Município de Peniche e a Paróquia de Peniche, a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Sebastião da Serra d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de
Peniche e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia – Pelouro da Cultura: ---------Deliberação n.º 743/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 30 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Técnico Superior Rui Venâncio, de 29 de maio de 2017, de
apresentação da oitava temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche, proponho que a
Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove os textos dos acordos de parceria a celebrar
entre o Município de Peniche e a Paróquia de Peniche, a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica Paroquial da Freguesia da Serra
d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia
da Baleia, relativos ao estabelecimento de cooperação com vista à integração de imóveis
histórico-religiosos, pertencentes às referidas entidades, na oitava temporada da Rota das Igrejas
do Concelho de Peniche, dinamizada pelo Município.» -------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.417 NIPG 8320/17) ---------------------------------------------------------17) Protocolo para a realização de estágio curricular / Licenciatura em Turismo (ESTM) –
Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 744/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 25 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
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anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Tendo em conta a informação n.º 8 dos Serviços, de 26 de maio de 2017, proponho, 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, que a Câmara Municipal aprove o texto do protocolo a celebrar entre o Município
de Peniche e a ESTM, em anexo, que tem por objeto a realização de um estágio curricular no
âmbito da licenciatura em Turismo (2.º ano) da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
de Peniche.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.418 NIPG 8007/17) ---------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
18) Orçamento participativo 2017 – Pelouro das Finanças: ------------------------------------------Deliberação n.º 745/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 31 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«O presente relatório preliminar tem por objetivo a apresentação das fases de participação do
OP, constantes no artigo 9.º, alíneas a, b, c, d, das Normas de Participação (NP), concretamente:
a) Divulgação das normas e documentos de participação;
b) Apresentação de propostas;
c) Seleção de propostas em Assembleia Participativa;
d) Análise das propostas pela Comissão Técnica.
De acordo com o preceituado no artigo 15.º, n.º 1, nas NP, findo o prazo de análise, a Câmara
Municipal aprova a listagem provisória dos projetos com base no relatório apresentado pela
Comissão Tecnica de Análise, que se anexa.
LISTAGEM DAS PROPOSTAS ELEGÍVEIS
Após análise pela Comissão Técnica são consideradas elegíveis as seguintes propostas:
N.º
PRAZO DE
NOME DO PROJETO
ORÇAMENTO
Atribuído
EXECUÇÃO
“Projeto sai da Caixa” valorização do
4
património cultural imaterial a partir
6957,84€
24 Meses
dos bairros sociais de Peniche
5
Criação de Parque Canino
7500€
24 Meses
Colocação de um baloiço para
6
deficientes e de um bebedouro no parque
6500€
24 Meses
infantil – centro da cidade
Colocação de baloiços e bebedouros no
parque urbano da cidade de Peniche
7
(Baloiços adaptados e não adaptados
7400€
24 Meses
bem como de 4 bebedouros ao longo do
calçadão)
Arte Urbana
8
Pintura de empenas do Bairro Luis de
7500€
24 Meses
Camões
Colocação de 1 quiosque móvel a
instalar no jardim Nossa Sr. Da
10
5000€
24 Meses
Conceição para utilização sazonal como
posto de turismo
Vem, ainda, a Comissão Técnica colocar à consideração da Câmara Municipal os seguintes
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aspetos:
 Proposta 5: criação do Parque Canino
O munícipe propõe a instalação do Parque Canino em três terrenos camarários: Parque do
Baluarte, Fosso da Muralha ou Parque Urbano da Cidade.
Segundo o parecer Técnico, pela existência de estudos/projetos para a zona dos jardins do
Baluarte e junto à muralha em Peniche de Cima, parece que a localização mais adequada para a
localização do Parque Canino se situa no Parque Urbano da Cidade.
 Proposta 10: colocação de 1 quiosque móvel em Atouguia da Baleia
O munícipe propõe a criação de um quiosque móvel a instalar no jardim Nossa Senhora da
Conceição para utilização sazonal de um posto de turismo, recorrendo para o efeito a um recurso
humano.
Tendo em conta que são consideradas propostas não elegíveis as que contemplem a constituição
de um ou mais contratos de trabalho, de forma permanente ou temporária, por parte do município,
o proponente apresenta um ofício remetido pela junta de freguesia de Atouguia da Baleia, com
data de 16 de maio de 2017, a subscrever a proposta demonstrando disponibilidade para
colaborar.
Foram apresentados pareceres técnicos dos Serviços de Turismo e Cultura, ambos favoráveis à
implementação do quiosque móvel, ressalvando, no entanto, que ao abrigo da lei vigente no
domínio de proteção do Património Cultural, a mesma deve ser submetida, em fase de execução,
para apreciação prévia pelo órgão competente da tutela estatal, a Direção-Geral do Património
Cultural.
No que diz respeito ao enquadramento arquitetónico, salienta-se a necessidade de a estrutura
respeitar o espaço envolvente.
Considerando as fundamentações técnicas, proponho que a Câmara Municipal aprove os
seguintes projetos:
N.º
NOME DO PROJETO
Atribuído
“Projeto sai da Caixa” valorização do
4
património cultural imaterial a partir
dos bairros sociais de Peniche
5
Criação de Parque Canino
Colocação de um baloiço para
6
deficientes e de um bebedouro no parque
infantil – centro da cidade
Colocação de baloiços e bebedouros no
parque urbano da cidade de Peniche
7
(Baloiços adaptados e não adaptados
bem como de 4 bebedouros ao longo do
calçadão)
Arte Urbana
8
Pintura de empenas do Bairro Luís de
Camões
Colocação de 1 quiosque móvel a
instalar no jardim Nossa Senhora da
10
Conceição para utilização sazonal como
posto de turismo
A listagem deve ser afixada com a indicação do respetivo valor, prazo de execução e nome do
projeto, através de edital, nos lugares de estilo, devendo ocorrer a partir de 6 de junho,
seguindo-se o período de audiência de interessados e período de votação.» --------------------------
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O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.419 NIPG 8322/17) ---------------------------------------------------------DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19) Prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2016 – Pelouro das Finanças: ------Deliberação n.º 746/2017: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária e pelo Partido Socialista, e duas
abstenções, dos membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata, aprovar e
remeter à Assembleia Municipal a prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2016. ---TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO ESTADO:
20) Transferência de competências do Estado para os municípios e para as entidades
intermunicipais – Pelouro das Atividades Económicas:------------------------------------------------Deliberação n.º 747/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou da
correspondência remetida à Associação Nacional de Municípios Portugueses relativa à
transferência de competências do Estado para os municípios e para as entidades intermunicipais.
TOPONÍMIA:
21) Atribuição do nome de Rua Arcelino Rocha, a uma artéria da localidade de Bôlhos –
Pelouro de Ligação às Freguesias:-------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 748/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia.
Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 20 de janeiro de
2017, assente no fundamento apresentado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, estão reunidos
os pressupostos para atribuir o nome de Rua Arcelino Rocha à artéria que confina a norte com a
igreja de Santo António, nos Bôlhos, e que entronca com a Rua de Santo António, na localidade
dos Bôlhos, freguesia de Atouguia da Baleia.
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o nome de Rua Arcelino
Rocha à artéria que confina a norte com a igreja de Santo António, nos Bôlhos, e que entronca
com a Rua de Santo António, na localidade dos Bôlhos, freguesia de Atouguia da Baleia.»
(Doc.420 NIPG 9708/16) -------------------------------------------------------------------------------------22) Atribuição do nome de Travessa da Fonte da Nora, a uma artéria da cidade de Peniche –
Pelouro de Ligação às Freguesias:-------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 749/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 30 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao proposto pela Freguesia de Peniche para atribuição de nome a uma artéria da
cidade de Peniche.
Considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia, de 20 de janeiro de
2017, para atribuição do nome de Travessa da Fonte da Nora à artéria que se inicia no Caminho
da Nora e segue no sentido poente para a futura ligação ao Caminho do Outeiro.
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Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 5.º do
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, atribua o nome de Travessa da
Fonte da Nora à artéria que se inicia no Caminho da Nora e segue no sentido poente para futura
ligação ao Caminho do Outeiro.» (Doc.421 NIPG 17495/13) ------------------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
23) Acordo de execução da obra de pintura dos lavadouros da Papôa, em Peniche, no âmbito
do contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Freguesia de
Peniche – Pelouro de Ligação às Freguesias: -----------------------------------------------------------Deliberação n.º 750/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 7 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerado que:
- No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Peniche;
- No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes
competências:
● Manutenção e conservação de caminhos municipais;
● Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais;
● Execução de obras diversas.
- O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na disponibilização de
recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia;
- O artigo 5.º do contrato interadministrativo prevê que para a execução de obras as partes
celebrem acordo escrito.
- O Município de Peniche, neste momento, não dispõe de capacidade técnica necessária para a
execução desta obra, e
- A Freguesia manifestou interesse em desenvolver esta obra.
Proponho que seja celebrado acordo, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Peniche,
para a execução da obra de pintura dos Lavadouros da Papôa, em Peniche.» (Doc.422 NIPG
727/17)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
24) Doação de peças relacionadas com renda de bilros para integrar o espólio do Museu da
Renda de Bilros de Peniche – Pelouro da Cultura: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 751/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 7 de junho de 2017, 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 na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprove a doação de peças relacionadas com as
rendas de bilros, por parte de um grupo de rendilheiras Finlandesas, ao Museu da Renda de Bilros
de Peniche.» (Doc.423 NIPG 7072/17) ---------------------------------------------------------------------FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:
25) Fixação de preço para a venda de exemplares da obra “Naufrágios e Náufragos”, de
Fernando Engenheiro – Pelouro da Cultura: -------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 752/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 7 de junho de 2017, 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 e) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seguimento do processo de
aquisição de exemplares da obra “Naufrágios e Náufragos”, da autoria de Fernando Engenheiro,
aprove a venda ao público de cinquenta exemplares da mesma, ao valor unitário de 20,00 €.»
(Doc.424 NIPG 8549/17) -------------------------------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
26) Ocupação de espaço público, requerida por Paulo Jorge da Costa Pereira, para instalação
de circo, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas:------------------------------Deliberação n.º 753/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 1 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo senhor Paulo Jorge da Costa Pereira, por e-mail, registado nestes
serviços no dia 16 de maio de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças
e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de maio de 2017, proponho que se autorize Licença
para a Ocupação de Espaço Público, nos termos do Art.º 86.º do Regulamento de Publicidade e
Ocupação do Espaço Público, e dado já ter sido concedido em pedidos anteriores, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o Circo Royal
do pagamento de taxas pelo licenciamento dos espetáculos a realizar entre os dias 29 de junho a
31 de julho de 2017, na localidade da Consolação, concelho de Peniche.» (Doc.425 NIPG
6080/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------27) Ocupação de espaço público com esplanadas, no Largo Dr. Manuel Pedrosa e na Rua das
Escolas, em Ferrel – Pelouro das Atividades Económicas;: -------------------------------------------Deliberação n.º 754/2017: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 7
de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa
ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a competência da Câmara Municipal estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do Artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 06 de maio de 2017, e considerando que se
mantêm os pressupostos das anteriores deliberações camarárias, proponho que a Câmara
Municipal, delibere sobre a possibilidade de renovação das referidas ocupações do espaço
público para o ano 2017.
- Esplanada coberta (23 m2) - “Real Sabor”, Largo Dr. Manuel Pedrosa – Ferrel;
- Esplanada aberta (10 m2) - “A Ferreleja”, Largo Dr. Manuel Pedrosa – Ferrel;
- Esplanada aberta (2,30 m2) - “Bea´s Tosta”, Largo Dr. Manuel Pedrosa – Ferrel;
- Esplanada fechada (27 m2) - “Aloha Café”, Rua das Escolas – Ferrel.» ---------------------------O senhor Presidente da Câmara submeteu a votação, não tendo havido votos contra nem
abstenções. (Doc. NIPG 8282/17) ---------------------------------------------------------------------------28) Ocupação de espaço público para a realização de um rasteio auditivo, na Praça Jacob
Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela empresa Hempathy Voices, L.da, com isenção de
taxas – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 755/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 7 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
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anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela firma Hempathy Voices, L.da, por mail, registado nestes serviços
no dia 6 de junho de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio
aos Órgãos Municipais, datada de 7 de junho de 2017, proponho que se autorize a emissão de
uma licença para ocupação da via pública, nos termos dos artigos 11.º e 84.º do mencionado
diploma legal (RPOEP), para a realização da Ação de Rastreio Auditivo Gratuito, a realizar na
placa central da Praça Jacob R. Pereira, nesta cidade, no dia 20 de junho de 2017, entre as 09:00
e as 20:00 horas.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de uma ação com
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a referida firma do pagamento de taxas pelo
solicitado licenciamento.» (Doc.426 NIPG 8437/17) ----------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
29) Licenciamento de espetáculo com música ao vivo, requerido pela Fábrica da Igreja de
Santa Bárbara de Reinaldes, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ----Deliberação n.º 756/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 1 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Fábrica da Igreja de Santa Bárbara de Reinaldes, por
requerimento, registado nestes serviços no dia 23 de maio de 2017, e considerando a informação
da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de maio de 2017,
proponho que se autorize a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado, nos termos dos
artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de
espetáculo com música ao vivo, em terreno privado anexo à igreja de Santa Bárbara, em
Reinaldes, no dia 23 de junho de 2017, das 19:30 às 24:00 horas.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a referida Associação do pagamento de taxas pelo
referido licenciamento.» (Doc.427 NIPG 7610/17) -------------------------------------------------------30) Licenciamento de passeio noturno de BTT, requerido pela Freguesia de Peniche – Pelouro
das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 757/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 1 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche, por ofício, registado nestes Serviços no dia
18 de maio de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 29 de maio de 2017, e a falta de tempo útil para apreciação do
pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 30 de maio de
2017, que autorizou a emissão de uma de Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar
Livre, nos termos do artigo 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas do Município de
Peniche e artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, para a realização de
Passeio Noturno de BTT, no dia 3 de junho de 2017, pelas ruas da Cidade de Peniche, com início
às 20:00 e términus às 22:00 horas.» (Doc.428 NIPG 7249/17) ---------------------------------------31) Licenciamento de caminhada, requerido pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------
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Deliberação n.º 758/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 1 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, por requerimento,
datado de 26 de maio de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e
Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 1 de junho de 2017, proponho que se autorize a emissão
de um Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar Livre, nos termos do artigo
44.º e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas do Município de Peniche e artigo 7.º do
Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março; para a realização de uma caminhada, no
dia 14 de junho de 2017, das 09:00 às 11:30 horas, de Atouguia da Baleia ao Pinhal Municipal
do Vale Grande.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento
alusivo ao Dia Mundial da Criança, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento
de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia, do pagamento de taxas pelo licenciamento da referida caminhada.» (Doc.429 NIPG
7850/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------32) Parecer sobre a passagem do 40.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras “Troféu
J. Agostinho” pelo concelho de Peniche, solicitado pelo Município de Torres Vedras: ----------Deliberação n.º 759/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 1 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Município de Torres Vedras, por mail, registado nestes serviços no
dia 15 de maio de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 27 de maio de 2017, proponho que se emita parecer favorável,
para a passagem da terceira etapa do 40.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras
“Troféu Joaquim Agostinho”, por várias localidades do concelho de Peniche, no dia 8 de julho
de 2017, nos termos do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.»
(Doc.430 NIPG 6991/17) -------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
33) Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
para funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga – Pelouro da Proteção Civil: ---Deliberação n.º 760/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 30 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, de 30 de maio de 2017, em
que é expresso que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche irá
assegurar o funcionamento do posto de socorros da ilha da Berlenga, com a disponibilização,
diária, de um Bombeiro no posto de socorros, o que corresponde a um encargo de 920 € (92 dias
x 10 € por refeição).
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na u) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua um subsídio Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, no valor de 736,00 €, para fazer face às
despesas de alimentação da equipa do posto de socorros da ilha da Berlenga, no ano de 2017.»
(Doc.431 NIPG 8001/17) -------------------------------------------------------------------------------------34) Atribuição de apoio ao Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional Portugal para a sua
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participação na Youth Summit integrada na 5.ª edição das Conferências do Estoril – Pelouro
das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 761/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 25 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o pedido do Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional Portugal solicitando a
utilização do autocarro municipal para a sua participação na Youth Summit integrada na 5.ª
edição das Conferências do Estoril, no dia 29 de maio.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando o meu despacho, do dia 25 de maio de 2017, 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 autorizei a atribuição de apoio
logístico ao Núcleo de Peniche da Amnistia Internacional Portugal, isentando o pagamento da
utilização do autocarro municipal para a participação na atividade supracitada, que decorrerá
no dia 29 de maio, no Estoril, proponho que a Câmara ratifique o despacho referido, no uso da
competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.» (Doc.432 NIPG 7757/17) -----------------------------------------------------------------------35) Atribuição de apoio ao Península de Peniche Surf Clube, para a realização de um estudo
para a caracterização biofísica de atividades náuticas não motorizadas – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 762/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 29 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a solicitação do Península de Peniche Surf Clube, relativo ao estudo conjunto
entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Escola Superior Desporto de Rio Maior
para a caracterização biofísica de atividades náuticas não motorizadas, proponho que a Câmara
Municipal, no uso da competência estabelecida no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º 1 e 4 da cláusula primeira do Protocolo de
Cooperação celebrado entre o Município de Peniche e o Península de Peniche Surf Clube, no dia
5 de agosto de 2013, ratifique o meu despacho, de 29 de maio, no qual eu autorizei que fosse
disponibilizado o apoio logístico, nos termos da informação n.º 17/17 do Centro de Alto
Rendimento, datada de 29 de maio de 2017.» (Doc.433 NIPG 8000/17) -----------------------------36) Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, para a realização
do Campo de Férias 2017 – Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 763/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 1 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o ofício do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, n.º 90, de 15 de maio
de 2017, registado sob o n.º 7802, em 19 de maio de 2017, e a informação do Secretário do
Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 31 de maio de 2017, proponho, 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, conceder à referida entidade um subsídio, no valor de 300,00 euros, destinado a
comparticipar nas despesas a efetuar com a realização do Campo de Férias 2017.» (Doc.434
NIPG 7427/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------37) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito
de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a
participação no Festival de Ginástica da Amoreira – Pelouro do Associativismo: -----------------
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Deliberação n.º 764/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 31 de maio de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Serrana – Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa o apoio logístico para a participação no Festival de Ginástica
de Amoreira, que se realizará no dia 26 de junho, no âmbito de uma candidatura submetida por
esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado
o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.435 NIPG 7916/17) ------------------------------38) Atribuição de apoio à Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, no âmbito
de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a
participação na Super Final de Ginástica – Pelouro do Associativismo: ---------------------------Deliberação n.º 765/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à Serrana – Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa o apoio financeiro no valor financeiro de 43,89 €, para a
participação na Super Final de Ginástica, que se realizará no dia 10 de junho, no âmbito de uma
candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade pontual, considerando-se que
está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.436 NIPG
7872/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------39) Atribuição de apoio à Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados, CRL, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à
atividade pontual, para a realização de um arraial – Pelouro do Associativismo:-----------------Deliberação n.º 766/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda à CERCIP Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL., o apoio logístico para
a realização do Arraial de Santos Populares da Cercipeniche 2017, que terá lugar no dia 1 de
julho, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para apoio à atividade
pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a
apoiar.» (Doc.437 NIPG 8319/17) --------------------------------------------------------------------------40) Atribuição de apoio ao Peniche Amigos Clube, no âmbito de uma candidatura submetida
para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização da festa de encerramento da
época 2016/2017 – Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------------------------Deliberação n.º 767/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º
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do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Peniche Amigos
Clube o apoio logístico para a realização da Festa de Encerramento época 2016/2017, que terá
lugar no dia 18 de junho, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para
apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional
da iniciativa a apoiar.» (Doc.438 NIPG 8326/17) --------------------------------------------------------41) Atribuição de apoio no âmbito do CEGE 8 – VIII Conferência Europeia de Egiptologistas
– Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 768/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 7 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação n.º 49/2017, do Dr. Rui Venâncio, datada de 1 de junho de 2017,
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, aprove o apoio do Município de
Peniche à visita guiada, a ter lugar a alguns pontos de interesse da cidade de Peniche, no próximo
dia 1 de julho, no âmbito do programa social do CEGE 8 - VIII Conferência Europeia de
Egiptologistas, que decorrerá em Lisboa, entre 26 de junho e 1 de julho de 2017.» (Doc.439 NIPG
8547/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------42) Isenção de taxas pelo licenciamento de convívio com animação musical, solicitada pelo
Agrupamento de Escolas de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------Deliberação n.º 769/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 1 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Peniche, por requerimento, datado de
30 de maio de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, da mesma data, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento
de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o Agrupamento de Escolas de Peniche, do
pagamento de taxas, para a realização de um convívio com animação musical, no Páteo da Escola
E.B. 1,2,3 de Peniche, no dia 14 de junho do corrente ano, entre as 18:00 e as 24:00 horas.»
(Doc.440 NIPG 7939/17) -------------------------------------------------------------------------------------43) Isenção de taxas pelo licenciamento de instalação e funcionamento de um circo, solicitada
por Paulo Jorge da Costa Pereira – Pelouro das Atividades Económicas: -------------------------Deliberação n.º 770/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 9 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o pedido de isenção de taxas efetuado por Paulo Jorge da Costa Pereira, para
instalação do Circo Royal, e as informações da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datadas de 02 e 09 de junho de 2017, proponho que a Câmara Municipal isente, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, Paulo
Jorge da Costa Pereira do pagamento das taxas pela emissão de licença de Recinto Itinerante e
licença de ruído e vistoria, na parte referente aos peritos municipais, para instalação e
funcionamento do Circo Royal de 23 a 25 de junho de 2017, na localidade de Atouguia da Baleia,
concelho de Peniche.» (Doc.441 NIPG 7624/17) ---------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
44) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho
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a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de
Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes
ao mês de maio de 2017 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------Deliberação n.º 771/2017: Por proposta do senhor Presidente da Câmara, a Câmara Municipal
tomou conhecimento da lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e
Inserção+, Contratos de Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios
Profissionais na Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado
Aberto, referentes ao mês de maio de 2017. ---------------------------------------------------------------DIVERSOS:
45) Encerramento do balcão de Atouguia da Baleia da Caixa Geral de Depósitos – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 772/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou do
ofício n.º 1870/2017, datado de 26 de maio de 2017, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e das Finanças, relativo ao encerramento do balcão de Atouguia da Baleia da Caixa Geral de
Depósitos. (NIPG 5768/17) -----------------------------------------------------------------------------------46) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 773/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de situação
do processo referente à Fortaleza de Peniche. -------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 774/2017: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove e vinte 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
3 de julho 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,

A Diretora de Departamento,

(assinado no original)
(assinado no original)
_____________________________________ _____________________________________

