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ATA N.º 30/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017
Aos dezanove 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, 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 intervenção do público. ------------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) 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; -------------------------------------------------------------------------------------- 2) 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; ------------------------------------------------------- 3) Aquisição de serviços para avaliação de um bem imóvel, sito no Largo de Santo
António, em Peniche – Pelouro do Planeamento; ---------------------------------------------------------------------------- 4) Pedido de retificação da área de cedência de terreno para o domínio público
municipal, apresentado por Luís Ludgero Franco Gomes – Pelouro do Planeamento; --------------------------------- 5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia,
armazém e telheiro, apresentado por Fábio Marto Félix – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento
urbano, com sete lotes, na Cruz das Almas, Água Doce, Areias do Baleal ou Fonte do Baleal, em
Ferrel, apresentado pela empresa Predibaleal - Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. – Pelouro
do Urbanismo;------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, no Casal do
Pardal, em Ferrel, apresentado por Florival Marques Lourenço – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------- 8) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola e muro de
vedação, no Casal da Charneca ou Casal das Brejoeiras, na Serra d’El-Rei, apresentado por Jorge
Lopes Pereira – Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para demolição de armazém, sito na Estrada Marginal
Norte, em Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional Lobster, Import e Exprt, L.da –
Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 10) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua das
Estelas, Lote 7, no Lapadusso, em Peniche, requerida por Luís José Ferreira Gomes – Pelouro das
Obras Municipais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 11) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 11) – Pelouro
das Finanças;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.06.2017 * Livro 108 * Fl. 486

------------------- 12) Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano
de 2017 – Pelouro das Finanças; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Constituição de associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia
do Mar – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética; --------------------------------------------------------------------- Património Municipal:------------------------------------------------------------------------------------------ 14) Cedência, em regime de comodato, das instalações da Escola Básica 1 de
Atouguia da Baleia, sita na Estrada da Seixeira, à associação Espaço Sénior São Leonardo Associação Social de Atouguia da Baleia – Pelouro do Associativismo;----------------------------------------------- Fixação de preços e taxas: ------------------------------------------------------------------------------------- 15) Fixação de preço para a venda de exemplares da obra “Forte de Peniche –
Memória, Resistência e Luta”, editado pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses –
Pelouro da Cultura;---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Fixação de preço para a venda de produtos executados em renda de bilros –
Pelouro da Cultura;---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e Publicidade: ---------------------------------------------------------------- 17) Ocupação do espaço público, para a realização de feiras de artesanato, no
Jardim Público e no Largo 5 de Outubro, em Peniche, promovidas Freguesia de Peniche – Pelouro
das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório
para angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela Renascer
- Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro das
Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 19) Licenciamento de caminhada denominada Cãominhada, requerido pela
Associação Brigada das Amigas, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------- 20) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido pela empresa
Auto Táxis Papôa, L.da - Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------ 21) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido pela empresa
Marceliano e Santos, L.da - Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22) Atribuição de apoio no âmbito do Concurso Ecovalor 2016/2017 “Separa e
Ganha” – Pelouro da Educação; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro a
maio de 2017 – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ---------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --------O senhor Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara, não participou na reunião.
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 o período de audição do público
e durante a apreciação e votação dos pontos um a nove 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 nove da ordem do dia, e Florinda Monteiro, Engenheira Técnica Civil da
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Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação do ponto três da
ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de aberta a reunião, por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal de Peniche e
todos os presentes guardaram, de pé, um minuto de silêncio, em memória dos cidadãos do distrito
de Leiria que faleceram na sequência do incêndio de Pedrógão Grande, que teve início no passado
sábado, dia 17 de junho de 2017. ----------------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 25/2017, da reunião camarária realizada no dia 15 de
maio de 2017, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. ---------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:
- Carla Delgado disse que, inicialmente, tinha marcado a sua presença em reunião de câmara, para
dar conhecimento ao executivo do encerramento do Jardim de Infância Nossa Senhora dos
Remédios, no entanto, e graças aos desenvolvimentos que ocorreram durante o fim-de-semana e o
presente dia, o que a levou a estar presente na reunião de câmara foi, apenas e somente, agradecer
os esforços já encetados pela senhora Vereadora Clara Abrantes, no sentido de tentar resolver este
dilema. A senhora Vereadora Clara Abrantes deu nota das diligências tomadas. ------------------- Dário Fernandes solicitou que fosse feita uma intervenção na casa onde habita, que
contemplasse nomeadamente, o telhado, que possui amianto e infiltra água, e algumas portas, que
se encontram degradadas. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que a obra está identificada
e solicitada intervenção ao Departamento de Obras Municipais, sendo para avançar, logo que
possível, uma vez que, as necessidades são muitas. Disse não saber, concretamente, as datas
previstas em mapa de obras para efetuar essa intervenção. ----------------------------------------------- Maria Antónia Estrelinha solicitou o ponto de situação relativamente à esplanada do café
Afrodite, em Peniche. O senhor Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística disse que na sequência da informação conjunta da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística e Departamento Administrativo e Financeiro relativamente a esplanadas que
não estão em passeios, como o caso apresentado, a Câmara Municipal, após ter tomado
conhecimento da mesma, decidiu que se deveria solicitar parecer à Dr.ª Ana Cláudia Guedes, uma
vez que, é quem está a fazer a reformulação do regulamento municipal. Deu nota que o parecer foi
solicitado e que se aguarda a sua emissão. O senhor Presidente da Câmara lembrou a
predisposição, por parte da Câmara Municipal, em fazer-se uma alteração ao regulamento, no que
toca a esta parte, que seja mais flexível. Disse interessar ver o que se poderá fazer, até à
concretização desta alteração, e por isso, foi vista a questão do histórico. O Chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística disse ter sido efetuado um levantamento das situações
irregulares, por falta de pagamento de taxas e por o regulamento atual não permitir o tipo de
ocupação, bem como da previsão de inclusão desta situação no novo regulamento. Relativamente
à fase de transição deixou-se à consideração as soluções a adotar, aguardando-se que a Dr.ª Ana
Cláudia Guedes emita parecer. O senhor Presidente da Câmara assumiu o compromisso de falar
pessoalmente com a Dr.ª Ana Cláudia Guedes, face à premência de se encontrar uma solução e
que, no dia 21 de junho, contactaria com a munícipe, dando-lhe conta da abordagem efetuada. --- Teresa Chagas deu nota dos e-mails trocados com a senhora Veterinária Municipal, com

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.06.2017 * Livro 108 * Fl. 488

conhecimento ao senhor Presidente da Câmara, relativamente a uma situação de atropelamento de
um cão, em frente à sua porta. Disse ter solicitado o reembolso das despesas veterinárias que teve
com o animal, e que até à data não lhe foram ressarcidas. Deu conta de que a senhora Veterinária,
após sugestão de adoção do animal, que a munícipe recusou, lhe havia dito que não seria ressarcida
e recolheu o animal. O senhor Presidente da Câmara reconheceu e agradeceu a atitude da
munícipe. Solicitou aos serviços do Departamento Administrativo e Financeiro que recolhessem
toda a informação existente sobre o assunto para ser analisado e apreciado. -------------------------- Eugénio Nunes solicitou um ponto de situação relativamente à questão do rebanho, Fonte dos
Loureiros e passeio no Alto de Veríssimo. O senhor Presidente da Câmara deu nota do contacto
efetuado com a esposa do senhor Nuno Costa, que lhe garantiu que a situação iria mudar, dentro
de pouco tempo. Relativamente à entrega dos processos de especialidade, alertou para que não se
escudassem do prazo existente e os entregassem com brevidade. Disse que, face à situação descrita,
iria ser incluído, na ordem de trabalhos, um ponto sobre o assunto, para que a Câmara Municipal
possa decidir as medidas que pode tomar. Solicitou ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística que estivesse atento à entrada, ou não, dos processos, que fizesse um histórico das
múltiplas diligências efetuadas e que se transmitisse ao promotor que o assunto seria incluído na
próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. Relativamente ao passeio no Alto do Veríssimo,
disse já haver proposta da Infraestruturas de Portugal, com algumas condições estabelecidas. Disse
que, face ao histórico e compromissos, é um assunto que será integrado na programação das obras,
para ser resolvido neste mandato. Sobre a Fonte dos Loureiros, disse não estar em condições de
garantir uma data de intervenção, por haver compromissos anteriores, que ainda não foram
concretizados. Disse que a questão do Alto do Veríssimo é uma questão prioritária, até porque, é
uma situação muito complexa do ponto de vista da segurança. Disse que transmitiria a abordagem
ali efetuada, ao senhor Vice-Presidente da Câmara. O senhor Vereador Jorge Gonçalves lembrou
que o senhor Vice-Presidente da Câmara havia assumido a responsabilidade de contactar, no dia
seguinte à reunião por si presidida, com o arquiteto responsável pelos projetos de especialidade,
questionando se há a certeza de que esses projetos, ainda não deram entrada. O senhor Presidente
da Câmara deu nota de que, segundo informação recente da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, os processos de especialidade haviam dado entrada, na sexta-feira anterior, à tarde.
Solicitou ao Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, prioridade absoluta neste
caso. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, também havia efetuado uma diligência junto
do projetista, no sentido da entrega dos projetos, o mais rapidamente possível. ---------------------- Cláudia Canastra disse estar a acompanhar os promotores de um projeto, designado, Veggie
Wave, que consiste num quiosque de sumos de fruta elaborados sem recurso a energia elétrica,
sem qualquer impacto ambiental. Disse que a pretensão é obter uma licença de ocupação do espaço
público ou para ocupação de um espaço em Mercados Municipais. O senhor Presidente da
Câmara disse que foi registada a entrada do requerimento no dia 8 de junho, e que tal como todos
os processos, iria ser analisado, tendo em conta os requisitos exigidos na ocupação do espaço
público. Registou e agradeceu o reconhecimento feito a Peniche, e disse estarem sempre abertos a
projetos, de acordo com o enquadramento legal existente. ----------------------------------------------- João Ramos deu conta de que o alcatroamento previsto para os Casais Brancos, ainda não foi
efetuado. Disse terem sido contactados pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, no sentido de
informarem quais os arruamentos mais necessitados de alcatroamento. O senhor Presidente da
Câmara disse que seria transmitida ao senhor Vice-Presidente da Câmara, a presença dos
munícipes, em reunião de câmara, e que seria colocada a questão da realização de uma reunião
para abordarem o assunto. A senhora Vereadora Cristina Leitão lembrou a questão das sargetas
existentes na Rua das Palmeiras, nos Casais Brancos, colocada pelo senhor João Ramos na reunião
de Câmara do dia 19 de setembro de 2016. O senhor João Ramos disse que ficou resolvida com
a junção dos pluviais com os domésticos. O senhor Presidente da Câmara disse que a solução
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encontrada pode não ter sido a desejada, contudo, e face à situação existente, foi a que se adequava.
A senhora Vereadora Cristina Leitão lembrou que o senhor João Ramos, também havia efetuado
reclamações relativamente à limpeza da envolvente à escola e trânsito nos Casais Brancos. O
senhor João Ramos disse ter havido uma intervenção na escola, que melhorou, de alguma forma
a sua aparência. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Raul Correia reclamou o facto de não existirem, em todas as praias de Peniche, locais para
estacionamento de bicicletas. Reiterou as questões, por si colocadas, na reunião de 5 de setembro
de 2016, relativamente à descontinuidade do calçadão, no troço existente entre o Casal da Vala e
a rotunda do IP6, junto à Praia dos Supertubos, que considera um perigo eminente, para quem quer
ter acesso à cidade e ao troço existente entre o Casal Moinho e o Casal da Vala, onde não existe
qualquer desincentivo ao excesso de velocidade. Disse não aceitar qualquer tipo de resposta
politizada, querendo uma resposta sucinta, menos politizada e séria, caso contrário, a situação
tomaria outras proporções. O senhor Presidente da Câmara disse que, de facto, não haviam tantos
como deveria haver e que se estava longe do que seria desejável. Solicitou aos serviços a
identificação, relativamente às praias de uso balnear, da situação de estacionamento de bicicletas.
Disse estar prevista a intervenção, contudo, existem questões de propriedade, no que concerne a
alguns terrenos ali existentes, que não estarão resolvidas, a tão curto prazo. O senhor Raul Correia
adjetivou a Câmara Municipal de incompetente e irresponsável. Deu nota da alteração nos seus
sentimentos, de indignação para revolta, relatando uma situação de atropelamento por si vivida. O
senhor Vereador Filipe Sales disse perceber o estado de saturação expresso pelo munícipe, uma
vez que, a solução para o problema apresentado, é relativamente simples. Disse ter vindo a
perguntar o ponto de situação, relativamente ao compromisso assumido pelo senhor Presidente da
Câmara na reunião do dia 5 de setembro de 2016. Disse considerar que esta é uma questão de
premência, por se tratar de segurança rodoviária, e que merecia outro enquadramento e cuidado.
Disse não conseguir compreender que a resposta recorrente seja que está a ser feito o projeto,
quando a solução para esta situação é relativamente simples. Lamentou o estado em que se
encontram as praias, do ponto de vista global, manifestando a sua solidariedade para com as
preocupações apresentadas. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse continuar estupefacto
relativamente à verba prevista para resolução deste problema do atravessamento, assim como o
facto da pista pedonal não ter crescido nada, durante todos estes anos, apesar de apresentar todas
as condições para tal. Relativamente às praias, disse ser importante o ordenamento do espaço do
estacionamento, nomeadamente na Praia da Gamboa, que permitiria encontrar soluções, não só
para os veículos de quatro rodas, como de duas, e que deve haver uma capacidade de atuação
rápida para os problemas que surgem nas praias. ---------------------------------------------------------- Artur Carvalhal solicitou o ponto de situação relativamente à questão dos sanitários para o
Centro de Canoagem do Oeste e ao agendamento da reunião prevista, a propósito da localização
do novo CCO. Disse que os semáforos existentes na Estrada Nacional 114 não oferecem
segurança, uma vez que se encontram apagados e enganam quem desconhece esse facto, e para na
via. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto dos sanitários já foi presente a reunião
de câmara e enviado para a APA. Disse que, no quadro da relação com a APA, a Câmara Municipal
iria pugnar pela solução apresentada. Relativamente aos semáforos, disse ser uma situação da
responsabilidade da empresa Infraestruturas de Portugal, a quem deveria transmitir a situação, no
sentido de ajudar a resolvê-la. A senhora Vereadora Cristina Leitão lembrou as intervenções que
teve, durante o ano de 2016, sobre o assunto e concorda com o munícipe, que os semáforos como
estão, não estão bem. O senhor Presidente da Câmara disse que seria promovida uma reunião,
em conjunto com a APA e o CCO, tendo como base, a informação enviada pelo CCO. -----------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
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INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
O senhor Presidente da Câmara apresentou o voto que a seguir se transcreve, que foi aprovado por
unanimidade:----------------------------------------------------------------------------------------------------«A Câmara Municipal de Peniche, reunida em 19 de junho de 2017, aprova por unanimidade um
voto de pesar pelas vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande e zonas circundantes. Deseja
ainda manifestar o seu sentido de solidariedade para com todas as populações afetadas por
aquela tragédia e colocar-se à disposição das autoridades dos Concelhos afetados para, na
medida das suas possibilidades, contribuir para apoiar as medidas de auxílio que forem
desencadeadas.
Remeta-se de imediato aos senhores Presidentes dos Municípios de Pedrógão Grande, Figueiró
dos Vinhos, Castanheira de Pera, Alvaiázere e Ansião.» ------------------------------------------------Deixou uma palavra de reconhecimento à equipa da corporação de bombeiros de Peniche, que se
deslocou em auxílio, e pelo papel importante que desempenharam ao nível do centro de operações
e intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu nota de que a Assembleia Municipal, realizar-se-á a 30 de junho. ------------------------------- No dia 13 de junho, participou na reunião, a propósito do ponto de situação relativo ao memorial
da Fortaleza de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------- No dia 13 de junho, participou na entrega de prémios da Fórmula Windsurfing. ------------------- No dia 14 de junho, deslocou-se ao notário para celebração da escritura de aquisição do imóvel
da Rua Vaco da Gama, que passou a ser propriedade do Município. ----------------------------------- No dia 14 de junho, reuniu-se com o Sindicato Técnico da Administração Local (STAL). ------- No dia 16 de junho, a convite do senhor Presidente da Câmara de Sines, participou numa jornada,
no quadro da Feira do Mar de Sines. ------------------------------------------------------------------------- No dia 16 de junho, contactou com o gabinete do senhor Ministro do Planeamento, relativamente
ao abatimento da via IP6, ao km 14, solicitando o ponto de situação. ---------------------------------- No dia 17 de junho, participou numa pequena festa, a convite da comunidade da Escola Básica
de Ribafria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 17 de junho, esteve presente na apresentação pública do livro editado pela URAP. ------- No dia 17 de junho, participou no jantar que o Grupo Desportivo Atouguiense organizou, relativo
ao encerramento das atividades desportivas, felicitando-o pela iniciativa. ----------------------------- No dia 17 de junho, esteve presente no sarau de encerramento do Estúdio Municipal de Dança,
felicitando todos os envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------ Referiu o aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, cuja
cerimónia foi adiada, tendo em conta a situação trágica atual. Disse ter-se identificado com a
posição que os BVP tomaram relativamente à suspensão da atividade de comemoração do seu
aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 18 de junho deslocou-se com o senhor Presidente da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche e da Federação das Associações de Bombeiros do Distrito de
Leirioa, aos locais de incêndio. ------------------------------------------------------------------------------- No dia 19 de junho, esteve presente no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria, onde
foi aprovado o relatório de contas consolidado do IPL. ---------------------------------------------------
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Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 13 de junho, reuniu-se com o Clube Stella Maris, a propósito da candidatura ao PRID.
Disse continuarem a aguardar uma decisão, prevista para final de maio.------------------------------- No dia 14 de junho, deslocou-se ao acampamento de etnia cigana, com objetivo de se numerar
cada uma das edificações e elaborar uma lista identificativa dos agregados familiares, ali existente.
Disse que os serviços têm vindo a fazer trabalhos de limpeza e desinfestação do espaço, contudo,
o trabalho não se encontra totalmente concluído. Deu nota do ambiente de colaboração e respeito
que se tem verificado nesta ação. ----------------------------------------------------------------------------- No dia 14 de junho, a convite da Escola EB1 de Atouguia da Baleia, esteve presente na atividade
O Nosso Mercadinho, aberta a toda a comunidade, felicitando a escola pela iniciativa. ------------- Esteve presente no Arraial dos Oceanos, promovido pelo Agrupamento de Escolas de Peniche,
e no concerto da Orquestra D. Luís de Ataíde, que teve lugar no Fórum da Parreirinha, felicitando
o agrupamento pelas iniciativas. ------------------------------------------------------------------------------ No dia 16 de junho, participou no primeiro encontro sobre envelhecimento que se realizou em
Aljubarrota, promovido pela Associação A Casa.---------------------------------------------------------- No dia 16 de junho, participou no primeiro encontro com as associações, cuja temática é a
sustentabilidade de cada associação e de outras entidades sem fins lucrativos, com a participação
da ADEPE e da Stone Soup.----------------------------------------------------------------------------------- No dia 17 de junho, esteve presente na festa de encerramento da época desportiva do Grupo
Desportivo Atouguiense (GDP), felicitando-o pelo trabalho desenvolvido e resultados obtidos. -- No dia 18 de junho, participou numa caminhada, promovida pela Associação Mão Amiga e
Sporting Clube da Estrada, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. ----------------------------- Participou nas comemorações do aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente na festa de encerramento da época desportiva do PAC. ----------------------------- No dia 17 de junho, esteve presente na apresentação do livro sobre a Fortaleza de Peniche. ------ No dia 19 de junho, deslocou-se ao Jardim de Infância Nossa Senhora dos Remédios, a propósito
da possibilidade do seu encerramento. O senhor Presidente da Câmara disse ter falado com o
senhor Padre Diogo, no sentido de se concretizar uma reunião, para se tentar perceber a dimensão
do problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Manifestou toda a disponibilidade para o que for necessário, no quadro dos incêndios de
Pedrogão Grande e Figueiró dos Vinhos.-------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse já terem votado, o voto de pesar dirigido aos concelhos afetados e sugeriu dirigir-se um
voto de louvor pelo trabalho que os Bombeiros de Peniche tem efetuado, em conjunto com outras
corporações, no sentido de se resolver esta trágica ocorrência. Sugeriu ainda, enviar um voto de
pesar aos Bombeiros de Castanheira de Pera, pelo falecimento de um dos seus elementos, que se
encontrava numa intervenção de socorro. O senhor Presidente da Câmara disse concordar com
o reconhecimento e louvor ao BVP, pelo seu continuado envolvimento nestas ações de intervenção
e solidárias, bem como, com o voto de pesar aos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera.
- Associou-se aos votos de felicitação endereçados ao GDA, reconhecendo o excelente trabalho
que o grupo tem vindo a fazer ao nível da formação. ------------------------------------------------------ Esteve presente no encerramento das atividades do Estúdio Municipal de Dança, felicitando a
Professora Ana João e todos os alunos envolvidos, pelo trabalho desenvolvido. --------------------- Salientou a atitude dos Bombeiros de Peniche, relativamente às comemorações do seu
aniversário, face aos trágicos acontecimentos, em Pedrogão Grande. ----------------------------------
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- Referiu a solicitação que havia efetuado, para que se colocasse na ordem de trabalhos a questão
da designação de um novo elemento da Câmara, para o Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia, uma vez que, o ex-Vereador Ângelo Marques, já não fazia parte
do mesmo. Disse que a urgência do pedido, nesta fase, não faz tanto sentido, como na altura em
que o fez. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços que se agendasse o assunto,
para uma próxima reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------- Referiu, uma vez mais, a questão do abaixo-assinado referente ao Largo 5 de Outubro, D. Pedro
V e Rua José Estevão, dizendo dever ter-se alguma urgência nesta matéria, no sentido de ser
tomada alguma decisão. O senhor Presidente da Câmara disse ter ficado a indicação de se
agendar o assunto para a reunião de câmara de dia 26 de junho, quando o senhor Vice-Presidente
da Câmara estivesse presente. --------------------------------------------------------------------------------- Relembrou que, no dia 8 de maio, solicitou que se fizesse um levantamento dos montantes
financeiros gastos com os planos de urbanização em curso no final de 2005 e até à data. Reiterou
o pedido, uma vez que não obteve qualquer informação sobre o assunto. O senhor Presidente da
Câmara solicitou à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que, em
conjunto com o Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística se fizesse uma informação
sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou, relativamente à Casa Mortuária, informação sobre o número de utilizações efetuadas,
desde o dia 1 de janeiro de 2017, até à presente data. O senhor Presidente da Câmara disse ter
manifestado, uma vez mais, junto do Padre Diogo, o desconforto que a situação provoca e
questionou-o relativamente ao tipo de ajustamentos que poderão eventualmente ser feitos, na
medida em que, a casa mortuária resultou do acompanhamento e envolvimento entre Câmara e
Paróquia. Deu nota das dificuldades que o Padre Diogo lhe referiu, nomeadamente, da não
concordância das pessoas, em realizar cerimónias fúnebres na Casa Mortuária. Solicitou à senhora
diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, que solicitasse aos serviços o envio dessa
informação. O senhor Vereador Filipe Sales lembrou o senhor Presidente da Câmara que havia
sido assumido o compromisso de se fazer uma reunião com o senhor Padre Diogo a este propósito,
e que, até à data, isso não aconteceu. O senhor Presidente da Câmara disse que a reunião, de facto,
não se realizou, e que tentou, face à sensibilidade da questão, resolvê-la de uma forma mais
envolvente, contudo, faria chegar aos senhores Vereadores a abordagem que fez sobre o assunto,
com o senhor Padre Diogo, e posteriormente, caso houvesse necessidade, agendar-se-ia então, a
referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Deu nota de ter passado junto aos antigos correios, e ter verificado uma quantidade enorme de
lixo espalhado pelo chão, bem como no lado nascente, junto à Escola Básica n.º 1, junto ao molok.
Considera que estas situações são um mau cartão-de-visita para a cidade, e que o muito
preocupante que a situação se mantenha, até hoje. O senhor Presidente da Câmara disse que iria
haver um reforço, em termos de recursos humanos, quer através de trabalho temporário, quer
através da contratação de um serviço externo de recolha. Deu nota de que, os serviços, já estavam
a desencadear os processos de consulta, para que isto se concretize, tentando desta forma evitar
que determinadas situações possam acontecer e se mantenham, com os impactos que lhe estão
associados. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, em determinadas situações, o reforço
não é suficiente, alertando para a necessidade de orientação dos recursos humanos existentes. ---Senhora Vereadora Sandra Matos:
- Associou-se à proposta do voto de louvor, efetuada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves,
relativamente aos Bombeiros e às felicitações já mencionadas. Salientou o trabalho efetuado pela
Professora Ana João, do Estúdio Municipal de Dança. --------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
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- Associou-se aos votos, anteriormente endereçados. Sobre o Estúdio Municipal de Dança e
prestação da Professora Ana João, ao longo dos últimos anos, disse reconhecer-lhe uma grande
capacidade, em ultrapassar as dificuldades e em fazer crescer o Estúdio Municipal de Dança, nas
suas várias vertentes, tendo em conta aquilo que são as condições de trabalho. ----------------------- Solicitou, uma vez mais, informação, desta vez, por escrito, relativamente ao ponto de situação
em que se encontra a concessão da Prageira, à questão da Regueira do Poço, que considera ser
urgente e sobre os 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. O senhor Presidente da
Câmara disse que iria preparar as informações escritas, sobre os assuntos colocados. -------------- Solicitou que se revisse a sinalética aprovada para a zona da Gambôa, por ter conhecimento que
existem algumas reclamações, nomeadamente, o acesso de viaturas de maior porte à oficina ali
existente. O senhor Presidente da Câmara disse ter ficado sensível à questão e solicitou que se
verificasse se a mesma foi tida em conta, na questão da sinalética, até porque que considera
bastante pertinente. --------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação relativamente à semaforização nas estradas nacionais 114 e 247. O
senhor Presidente da Câmara deu nota de ter estado a falar com um responsável da empresa
Infraestruturas de Portugal, que desconhecia o assunto. Disse que havendo uma interlocução forte
entre a Câmara e a Infraestruturas de Portugal, não havia razão para suceder esta situação, e por
isso, deu conhecimento ao senhor Ministro do Planeamento e manifestou o grande
descontentamento com a empresa. --------------------------------------------------------------------------- Questionou para quando a reunião com a APA, para abordar a nova localização do Centro de
Canoagem do Oeste. Lembrou que, desde o dia 16 de janeiro de 2017, que tem pedido que se faça
uma reunião com a APA, a propósito desta matéria, mas em especial, sobre o Plano da Albufeira
do Rio de São Domingos. O senhor Presidente da Câmara disse que ficaria ao seu encargo o
agendamento da reunião com a APA. ------------------------------------------------------------------------ Na sequência da informação prestada pela senhora Vereadora Clara Abrantes, sobre o passeio
sénior a Évora, com associações do concelho, solicitou uma informação relativamente ao custo da
iniciativa e quais os critérios para aceitação das inscrições. A senhora Vereadora Clara Abrantes
disse ter acompanhado este assunto muito de perto, contudo, para uma maior objetividade, traria
uma informação. Relativamente aos critérios de aceitação, disse terem sido abertas inscrições para
pessoas, a partir dos 60 anos, e que foi feito o convite aos grupos de animação existentes no
concelho, para animação do passeio. ------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se aos votos anteriormente endereçados. Deixou uma palavra de gratidão,
reconhecimento e orgulho aos Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Peniche, pelo altruísmo e abnegação que têm sempre nestas causas, nestes teatros de operações
que colocam em causa a sua integridade física, como a de Pedrogão Grande. ------------------------ Manifestou o regozijo pelo espírito comunitário que parece estar a ressurgir na Prageira, dando
como exemplo, a iniciativa, muito interessante, desenvolvida no dia 17 de junho, intitulada Arraial
Prageira Viva. Deu nota de ter sido um sucesso e por isso digna de registo. -------------------------- Questionou se existe uma data prevista para a vinda dos certificadores, no âmbito do processo de
Certificação STOKE e dos valores estimados para as despesas inerentes, por forma a que se
consiga apurar o custo global desta certificação. O senhor Presidente da Câmara, para além da
informação que, já havia sido dada relativamente a este assunto, solicitou ao Departamento
Administrativo e Financeiro que se fizesse uma informação relativamente às datas e valores afetos
às deslocações, uma vez que, o alojamento será no Centro de Alto Rendimento. Sobre as refeições,
disse que, posteriormente, apresentariam o custo das mesmas, em função daquilo que for o tempo
de permanência dos certificadores. ---------------------------------------------------------------------------
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- Manifestou a sua preocupação e desconforto relativamente à recolha de RSU no centro da cidade
e sublinhou que, no dia 14 de junho de 2017, quando passou pela Avenida do Mar, deparou-se
com um cenário, recorrente nos últimos anos, de lixo acumulado a verter líquidos. Disse que esta
situação deixa antever que este verão será, em tudo, semelhante ao ano anterior no que à recolha
de resíduos, naquela zona nobre, diz respeito. O senhor Presidente da Câmara registou a
preocupação manifestada relativamente à recolha de resíduos na Avenida do Mar e que colocaria
a questão ao senhor Vice-Presidente da Câmara, para que, com a Divisão de Energia e Ambiente
possa apresentar uma informação, sobre o que se pensa fazer. ------------------------------------------- Questionou se há uma data prevista para cumprir o que foi aprovado, em fevereiro de 2016, ou
seja, a delimitação da Papôa, para a não utilização de automóveis, nas zonas mais sensíveis. O
senhor Presidente da Câmara disse que esta intervenção será concretizada, de acordo com o
mapa de obras e tendo em conta todas as condicionantes existentes. Disse que o desejável era que
estivesse concretizada, antes dos meses com maior afluência, todavia, existem muitas solicitações,
o que torna muito difícil que, por administração direta, se resolvam todos estes assuntos. Disse que
iria colocar esta questão ao senhor Vice-Presidente da Câmara, no sentido de se verificar qual a
solução a adotar.------------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou qual o calendário previsto para a obra no Campo da República, que não resolvendo na
totalidade o problema de fundo daquela zona, uma vez que envolveria um investimento bastante
mais avultado, porá cobro à questão da falta de acessibilidades. O senhor Presidente da Câmara,
quanto à questão do Campo da República, disse ter havido algumas reservas colocadas pela DGPC,
relativamente ao caminho traçado pela Câmara Municipal. Disse que iria verificar, no quadro da
relação com a Técnica Superior de Arquitetura, Gisela Fernandes, e com a DGPC, como se pode
ultrapassar estas situações. ------------------------------------------------------------------------------------ Referiu o compromisso assumido pelo senhor Presidente da Câmara de apresentar, na presente
reunião, a formalização dos apoios financeiros a conceder às festas do concelho, perguntando, para
quando essa formalização, bem como, relativamente ao apoio logístico a conceder, para a
organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, deste ano. O senhor Presidente
da Câmara disse que, relativamente aos apoios financeiros, seria presente a sua formalização, na
reunião ordinária de câmara seguinte e sobre o apoio logístico, deu conta, de que tudo estava a
desenvolver-se de forma normal, sem sinais de qualquer atraso. ---------------------------------------- Relativamente à carta enviada pelo senhor Joaquim Correia Antunes, residente na Rua do Aterro,
n.º 43, em Serra d’El-Rei, solicitando que a Câmara Municipal se pronunciasse sobre um conjunto
de factos, perguntou se já foi dada resposta ao munícipe e qual o ponto de situação, relativamente
ao assunto. O senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços para prepararem uma
informação, para ser presente na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas
por unanimidade e votação nominal: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) 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 775/2017: 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
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ao livro de atas: -------------------------------------------------------------------------------------------------«Apreciar e decidir sobre o pedido de informação prévia para viabilidade para alteração e
ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua de Santa Cruz, n.º 13, em Peniche, apresentado
em nome de Rui Pedro Gaspar Barbas, no dia 27 de janeiro de 2017, tendo em atenção o parecer
da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 6 de junho de 2017.
Caso venha a merecer parecer desfavorável deverá ser realizada audiência prévia ao interessado,
nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção
de emitir parecer desfavorável ao pedido apresentado. No caso de merecer parecer favorável, o
projeto a apresentar ficará sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do
RJUE.»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, apresentada verbalmente, para
que seja emitido parecer desfavorável. (Doc.442 DPGU R97/17) --------------------------------------2) 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 776/2017: Deliberado retirar da ordem do dia 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. (DPGU R435/17)
3) Aquisição de serviços para avaliação de um bem imóvel, sito no Largo de Santo António, em
Peniche – Pelouro do Planeamento: -----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 777/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 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 os pressupostos e o resultado da avaliação imobiliária constante do relatório
apresentado para o bem imóvel (em anexo) e considerar o valor de mercado do bem imóvel em
causa, na quantia de 14 000,00 €, para proceder à avaliação da viabilidade de permuta entre este
e as obras de arranjo exterior que o requerente do processo n.º R263/17 pretende realizar.»
(Doc.443) --------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de retificação da área de cedência de terreno para o domínio público municipal,
apresentado por Luís Ludgero Franco Gomes – Pelouro do Planeamento: ------------------------Deliberação n.º 778/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Deferir o pedido de retificação da área de cedência de terreno para domínio público municipal,
deixando de ser 233,00 m2 e passando a ser 148,00 m2, para integrar no domínio público,
nomeadamente para arruamentos e passeios, com vista à retificação da escritura de cedência e
posterior retificação do Registo Predial de Peniche n.º 5020, da freguesia de Atouguia da Baleia,
e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 8994.» (Doc.444 DPGU R454/17) -----------------------5) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia, armazém e
telheiro, apresentado por Fábio Marto Félix – Pelouro do Urbanismo: ----------------------------Deliberação n.º 779/2017: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 13
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 pedido de informação prévia para viabilidade para construção de
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moradia, armazém e telheiro, a implantar no prédio rústico, denominado “Freixos”, sito no lugar
dos Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de Fábio Marto Félix,
no dia 17 de janeiro de 2017, tendo em conta os pareceres da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datados de 7 e 9 de junho de 2017.
Caso venha a merecer parecer desfavorável deverá ser realizada audiência prévia ao interessado,
nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intenção
de emitir parecer desfavorável ao pedido apresentado. No caso de merecer parecer favorável, o
projeto a apresentar ficará sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do
RJUE.»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara, o Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e o
Técnico Superior de Arquitetura Rodrigo Lopes fizeram a apresentação do pedido de informação
prévia sobre a viabilidade para construção de moradia, armazém e telheiro, apresentado por Fábio
Marto Félix, nomeadamente que já tinha sido inviabilizado por falta de infraestruturas, o que se
mantém.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara submeteu a votação, não tendo havido votos contra nem
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------(Doc.445 DPGU R63/17) -------------------------------------------------------------------------------------6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade de operação de loteamento urbano, com sete
lotes, na Cruz das Almas, Água Doce, Areias do Baleal ou Fonte do Baleal, em Ferrel,
apresentado pela empresa Predibaleal - Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 780/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido
apresentado em nome de PREDIBALEAL - Gestão E Investimento Imobiliário, S.A., no dia 23 de
fevereiro de 2017, sobre a viabilidade de operação de loteamento urbano para 7 lotes, a levar a
efeito no prédio rústico denominado “Cruz das Almas”, “Água Doce”, “Areias do Baleal” ou
“Fonte do Baleal”, na freguesia de Ferrel, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado 7 de junho de 2017.» (Doc.446
DPGU R186/17)------------------------------------------------------------------------------------------------7) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola, no Casal do Pardal, em
Ferrel, apresentado por Florival Marques Lourenço – Pelouro do Urbanismo: ------------------Deliberação n.º 781/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de armazém agrícola, a implantar no prédio rústico, denominado “Casal do
Pardal”, sito na freguesia da Ferrel, apresentado em nome de Florival Marques Lourenço, no dia
30 de novembro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento (DPGU), datado de 9 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.447 DPGU 181/16) -------------------------------------------------------------------------8) Pedido de licenciamento para construção de armazém agrícola e muro de vedação, no Casal
da Charneca ou Casal das Brejoeiras, na Serra d’El-Rei, apresentado por Jorge Lopes Pereira
– Pelouro do Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 782/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para construção de armazém agrícola e muros de vedação, a implantar no prédio misto,
denominado “Casal da Charneca” ou “Casal das Brejoeiras”, sito na freguesia da Serra
d’El-Rei, apresentado em nome de Jorge Lopes Pereira, no dia 17 de janeiro de 2017, nas
condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 9 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.448 DPGU 4/17) ------9) Pedido de licenciamento para demolição de armazém, sito na Estrada Marginal Norte, em
Peniche, apresentado pela empresa TM - Internacional Lobster, Import e Exprt, L.da – Pelouro
do Urbanismo: -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 783/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que a
seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: --------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para demolição de armazém, sito na Estrada Marginal Norte, em Peniche, apresentado em nome
de TM - Internacional Lobster, Import e Exprt, L.da, no dia 5 de abril de 2017, nas condições do
parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 8 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.449 DPGU 57/17) ----------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
10) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua das Estelas, Lote
7, no Lapadusso, em Peniche, requerida por Luís José Ferreira Gomes – Pelouro das Obras
Municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 784/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 13 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 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação), propõe-se à Câmara Municipal apreciação para certificar em conformidade com o
auto de análise, para efeitos de Certidão de Propriedade Horizontal, referente ao prédio sito na
Rua das Estelas, Lote 7, Lapadusso, freguesia e concelho de Peniche, em nome de Luís José
Ferreira Gomes.» (Doc.450 NIPG 8955/17)---------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
11) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 11) – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 785/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 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 da DDAF, de 14 de junho de 2017, que se anexa, proponho que a
Câmara Municipal aprove uma alteração aos documentos previsionais, para o ano 2017
(modificação n.º 11), conforme consta dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.451

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.06.2017 * Livro 108 * Fl. 498

NIPG 9124/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------12) Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2017 –
Pelouro das Finanças:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 786/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 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 necessidade de ajustar a estrutura de recursos humanos às necessidades dos
serviços, proponho nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009,
de 3 de setembro, que a Câmara Municipal submeta à Assembleia Municipal a alteração ao Mapa
de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2017, aprovado pela Assembleia Municipal na
sua sessão ordinária de 07 dezembro de 2016 (Deliberação nº 45/2016) e alterado pela primeira
alteração, aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de abril de 2017
(Deliberação n.º 12/2017, de 27 de abril) nos seguintes termos:
- DPGU – Setor de Licenciamento – criação de 2 postos de trabalho de Técnico Superior com
contrato por tempo indeterminado;
- DEA – Higiene e Limpeza - Limpeza Urbana – criação de 2 postos de trabalho para Encarregado
Operacional com contrato por tempo indeterminado;
- DEA – Higiene e Limpeza - Limpeza Urbana – criação de 1 posto de trabalho para Assistente
Operacional (motorista) com contrato a termo resolutivo certo.
Anexa-se o Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2017, na parte sobre a qual
incide as alterações.» (Doc.452 NIPG 9148/17) ----------------------------------------------------------PROTOCOLOS:
13) Constituição de associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar –
Pelouro de Gestão Ambiental e Energética: --------------------------------------------------------------Deliberação n.º 787/2017: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 14 de junho de 2017, referente à constituição de associação para a criação do
Parque de Ciência e Tecnologia do Mar, na reunião extraordinária da Câmara Municipal, a realizar
no dia 21 de junho de 2017, com início às dezoito horas e trinta minutos. (NIPG 9123/17) -------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
14) Cedência, em regime de comodato, das instalações da Escola Básica 1 de Atouguia da
Baleia, sita na Estrada da Seixeira, à associação Espaço Sénior São Leonardo - Associação
Social de Atouguia da Baleia – Pelouro do Associativismo:-------------------------------------------Deliberação n.º 788/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
no exercício de funções de presidente, datada de 16 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 que os dados apresentados no Diagnóstico Social do Concelho de Peniche 2015
demonstram que:
a) a população do concelho de Peniche é tendencialmente muito envelhecida;
b) há uma elevada densidade de habitantes idosos por km2 de 71,1 habitantes (Portugal - 21,9 e
o Oeste - 32,3);
c) o índice de dependência de idosos (31,8%) é superior à média nacional e do Oeste;
d) a taxa de cobertura das respostas de apoio social à população idosa (9,2%), no que se refere
aos equipamentos, serviços e cuidados multidisciplinares, é inferior à taxa nacional (12,2%);
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e) existem cerca de 240 pessoas em lista de espera para a resposta de Estrutura Residencial para
Idosos;
f) apesar do investimento para alargar as respostas de proteção social aos idosos, estas não
acompanham o aumento crescente do peso da população idosa.
Considerando que a origem da constituição do Espaço Sénior São Leonardo - Associação Social
de Atouguia da Baleia teve como base a criação de resposta efetivas para a população idosa da
vila de Atouguia da Baleia, da freguesia e do concelho de Peniche.
Proponho que a Câmara Municipal aprove o texto da minuta do Acordo de Comodato a celebrar
entre o Município e o Espaço Sénior São Leonardo - Associação Social de Atouguia da Baleia,
que junto se anexa.» -------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.453 NIPG 9142/17) -------------------------------------------------------FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:
15) Fixação de preço para a venda de exemplares da obra “Forte de Peniche – Memória,
Resistência e Luta”, editado pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses – Pelouro da
Cultura: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 789/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 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 “Forte de Peniche – Memória, Resistência e Luta”, editado pela
União de Resistentes Antifascistas Portugueses, aprove a venda ao público de cento e cinquenta
exemplares da mesma, ao valor unitário de 5,00 €.» (Doc.454 NIPG 8953/17) ---------------------16) Fixação de preço para a venda de produtos executados em renda de bilros – Pelouro da
Cultura: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 790/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 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, aprove a venda de merchandising
em Renda de Bilros no Museu da Renda de Bilros de Peniche, no valor unitário de 16,00 €
(Brincos) e 19,00 € (Pendentes e Pulseiras) e 32,00 € (Pregadeiras).» (Doc.455 NIPG 8952/17)
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
17) Ocupação do espaço público, para a realização de feiras de artesanato, no Jardim Público
e no Largo 5 de Outubro, em Peniche, promovidas pela Freguesia de Peniche – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 791/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 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 requerimento, datado de 2 de junho de
2017, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 13 de junho de 2017, proponho que se autorize a ocupação do espaço público,
nomeadamente no jardim público de Peniche, em julho, nos dias 1,2,8,9,15,16,29 e 30; em agosto,
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nos dias 5,6,12,13,15,19,20,26 e 27; em setembro, nos dias 2,3,9 e 10; e no Largo 5 de Outubro
nos dias 22 e 23 de julho, para a realização de mostras/feirinhas de artesanato, conforme previsto
no artigo 86.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público deste Município,
em conjugação com o artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março.» (Doc.456
NIPG 7251/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------18) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditório para
angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, requerida pela Renascer
- Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, com isenção de taxas – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 792/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 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 Renascer, por mail, datado de 7 de junho de 2017, e considerando
a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 8 de
junho de 2017, proponho que se autorize a realização do solicitado peditório, nos termos da alínea
d) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 87/99, de 19.3, bem como a ocupação do espaço
público, nos termos dos artigos 22.º e 84.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço
Público, para a realização da solicitada ação, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos dias 7 e 8
de agosto de 2017, e 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 Associação Renascer do
pagamento de taxas pelos licenciamentos solicitados.» (Doc.457 NIPG 8552/17) ------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
19) Licenciamento de caminhada denominada Cãominhada, requerido pela Associação
Brigada das Amigas, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: --------------Deliberação n.º 793/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 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 Associação Brigada das Amigas, por requerimento, registado
nestes serviços no dia 9 de junho de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, da mesma data, e a falta de tempo útil para apreciação
do pedido pelo Executivo, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 13 de junho
de 2017, que autorizou a emissão de uma Autorização de Espetáculos de Divertimentos e Outras
Ações Públicas ao Ar Livre, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de
24 de março, para a realização de uma Caminhada, em Peniche, no dia 18 de junho e 2017, das
10:00 às 13:00 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 Associação Brigada das Amigas, do pagamento
de taxas pelo licenciamento do referido evento, a realizar no dia 18 de junho de 2017, em
Peniche.» (Doc.458 NIPG 8727/17) ------------------------------------------------------------------------20) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido pela empresa Auto Táxis Papôa,
L.da - Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------Deliberação n.º 794/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 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 Auto Táxis Papôa, L.da, por requerimento, datado de 25 de
maio de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 14 de junho de 2017, proponho que se autorize o averbamento na Licença
de Táxi n.º 11 do novo veículo de marca Skoda, modelo T3, matrícula 63-SZ-66, nos termos do
artigo 6.º do Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros
de Passageiros do Município de Peniche.» (Doc.459 NIPG 7701/17)---------------------------------21) Averbamento de novo veículo em licença de táxi, requerido pela empresa Marceliano e
Santos, L.da - Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 795/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 14 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 firma Marceliano e Santos, L.da, por requerimento, datado de 24
de maio de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 14 de junho de 2017, proponho que se autorize o averbamento na Licença
de Táxi n.º 24, do novo veículo de marca Seat, modelo Alhambra, matrícula 28-SZ-25, nos termos
do artigo 6.º do Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis
Ligeiros de Passageiros do Município de Peniche.» (Doc.460 NIPG 7684/17) ----------------------APOIOS DIVERSOS:
22) Atribuição de apoio no âmbito do Concurso Ecovalor 2016/2017 “Separa e Ganha” –
Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 796/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 13 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 os resultados obtidos pelas Escolas no Concurso Ecovalor – “Separa e Ganha”
realizado no presente ano letivo, à semelhança dos anos letivos anteriores, com a colaboração
dos Agrupamentos de Escolas do concelho e da Escola Secundária de Peniche, cujos objetivos se
centraram em: Bem gerir os resíduos produzidos em ambiente escolar; Canalizar todos os
materiais do ecoponto amarelo para a reciclagem; Sensibilizar e educar a comunidade escolar,
seus familiares e a comunidade envolvente para a correta utilização dos ecopontos, e a
informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 12 de junho 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, como forma de reconhecimento pelo
desempenho registado e incentivo para próxima iniciativa, atribua um prémio adicional de 100
euros, a todas as Escolas que foram premiadas pela Valorsul, a atribuir aos respetivos
Agrupamentos de Escolas nos seguintes termos:
• Agrupamento de Escolas de Peniche (EB1 n.º 5) - 100,00 euros;
• Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde (Escola do Filtro; Escola da Prageira e Escola EB
2.3 D. Luís de Ataíde) – 300,00 euros;
• Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia (EB1 de Atouguia da Baleia, EB1 de Geraldes
e EB1 de S. Bernardino) – 300,00 euros.» (Doc.461 NIPG 9021/17)----------------------------------RECURSOS HUMANOS:
23) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de janeiro a maio de 2017
– Pelouro das Finanças: --------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 797/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro a
maio de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS:
24) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 798/2017: 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 799/2017: 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 quinze 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
10 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,
(assinado no original)
_____________________________________
A Diretora de Departamento,
(assinado no original)
_____________________________________

