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ATA N.º 32/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017
Aos vinte e seis 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, Pedro Miguel
Carvalho Maldonado Freitas, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e André Sebastião da Silva
Cardoso, 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) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de edifício
habitacional, na Rua dos Gauldinos, nos Casais do Baleal, apresentado por David Marques
Carneiro Ribeiro – Pelouro do Urbanismo; ----------------------------------------------------------------------------------- 2) Declaração de cedências de terreno para o domínio público municipal,
apresentada por Rainer Elmar Gersch – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------------------------------------- 3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações efetuadas em moradia
unifamiliar, sita na Rua Rainha Santa Isabel, n.º 3, em Atouguia da Baleia, apresentado por
António da Conceição Delgado Marques – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------ 4) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
licença n.º 8/17, referente ao processo n.º 131/11, Rua E - Zona Industrial da Prageira, em Peniche,
apresentado pela empresa FILMAR - Comercialização de Produtos Congelados, L.da – Pelouro do
Urbanismo;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da
licença n.º 75/16, referente ao processo n.º 72/11, Avenida do Mar, nos Casais do Baleal,
apresentado pela empresa Escola Surf do Baleal, L.da – Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para alteração de fachada em comércio, sito na
Travessa da Lingueta, n.os 4, 6, 8, 10, 14 e 16, em Peniche, apresentado por Almiro Rodrigues
Filipe – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Informação sobre os custos associados ao desenvolvimento de planos
urbanísticos – Pelouro do Planeamento; --------------------------------------------------------------------------------------- 8) Relocalização de um redil de gado ovino e caprino, propriedade de Nuno
Miguel Silva Costa – Pelouro do Planeamento; ------------------------------------------------------------------------------ 9) Pedido de licenciamento para instalação de esplanada aberta sobre estrado, na
Rua 1.º de Dezembro, n.º 26, em Peniche, apresentado por João António Cardoso Estrelinha –
Pelouro do Urbanismo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 10) Pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estêvão, em
Peniche – Pelouro das Obras Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------- 11) Empreitada de reabilitação de 12 fogos do Bairro Senhor do Calvário e 2
equipamentos coletivos (Casa da Bica e Casa do Calvário) – Pelouro das Obras Municipais; ---------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12) Protocolo de colaboração para requalificação de um talude, sito entre a Rua
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António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche – Pelouro do Planeamento;
----------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Representante do Município de Peniche no Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Atouguia da Baleia;-------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14) Arrendamento de um fogo, sito no Bairro do Vale Verde, ao abrigo do Regime
do Arrendamento Apoiado para Habitação – Pelouro da Solidariedade Social; --------------------------------------- Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 15) Ateliês de Verão da Renda de Bilros – Pelouro da Educação; ---------------------------------- Ocupação do espaço público:---------------------------------------------------------------------------------- 16) Ocupação de espaço público, no Campo da República, em Peniche, requerida
pela Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) Atribuição de apoio à associação Academia de Música Estrela do Mar de
Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual,
para a organização de um concerto de fim de ano letivo – Pelouro do Associativismo; ------------------------------- 18) Atribuição de apoio ao Espaço Sénior São Leonardo - Associação Social de
Atouguia da Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade
pontual, para a organização do almoço comemorativo do seu 1.º aniversário – Pelouro do
Associativismo;------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19) Atribuição de subsídio extraordinário ao Clube Stella Maris de Peniche –
Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20) Atribuição de apoio a grupo de investigadores da Universidade San Diego
(EUA), no âmbito do protocolo de colaboração técnica e cientifica celebrado entre o Município de
Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------- 21) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de acampamento
ocasional, requerido pelo Sporting Clube da Estrada – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------ 22) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de convívio com animação
musical, requerido pelo Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de
diversas localidades do concelho – Pelouro do Associativismo; --------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ---------------------------------------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e cinco minutos, encontrando-se
na sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------Estiveram presentes os senhores: Jorge Abrantes, Ana Nunes e Pedro Ferreira, Chefe do Gabinete
de Apoio à Presidência e Técnica Superior 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 um a dez 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 dez da ordem do dia, e
Margarida Gonçalves, Técnica Superior Jurista do Departamento Administrativo e Financeiro,
durante o período de antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
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O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que as senhoras Vereadoras Sandra Cristina
Machado Matos e Cristina Maria Luís Leitão comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao
abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e,
encontrando-se presente na sala os cidadãos imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista,
senhores Pedro Miguel Carvalho Maldonado Freitas e André Sebastião da Silva Cardoso, do
Partido Socialista e do Partido Social Democrata, respetivamente, conforme exarado no Edital n.º
52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na
sequência do ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche,
reconheceu a identidade e legitimidade dos referidos cidadãos, pelo que estes passaram, de
imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 27/2017 e 28/2017, das reuniões camarárias
realizadas nos dias 29 de maio e 5 de junho, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos
textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. 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. --------------------------------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu nota da apresentação do livro intitulado Uma Baleia que Engoliu um Espanhol, do autor
Marco Neves, no dia 5 de julho, às 18h00 na FNAC, do Centro Comercial Vasco da Gama,
felicitando-o pelo romance. ------------------------------------------------------------------------------------ No dia 20 de junho, esteve presente na reunião da Direção da Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas (APDA). --------------------------------------------------------------- No dia 20 de junho, esteve presente na Fortaleza de Peniche, numa reunião de acompanhamento
da edificação do memorial. ------------------------------------------------------------------------------------ No dia 21 de junho, a convite da Administração do Hotel Soleil Peniche, fez uma visita para ver
as obras de remodelação que a empresa está a fazer, felicitando-a por isso. --------------------------- No dia 21 de junho, esteve presente na reunião extraordinária da Câmara Municipal. ------------- No dia 22 de junho, reuniu-se com o Chefe de Gabinete do senhor Ministro da Cultura, com a
presença da senhora Diretora Geral do Património Cultural, a propósito da elaboração da
planificação das intervenções a realizar na Fortaleza de Peniche. --------------------------------------- No dia 22 de junho, reuniu-se com o Diretor Geral de Política Marítima, a propósito dos quadros
de financiamento e, particularmente, sobre as questões do Fundo Azul, criado pelo Governo, que
tem por finalidade o Desenvolvimento da Economia do Mar, a investigação científica e
tecnológica, a proteção e monitorização do meio marinho e a segurança marítima, através da
criação ou do reforço de mecanismos de financiamento de entidades, atividades ou projetos que
cumpram os diversos objetivos. -------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 23 de junho, reuniu-se com o senhor Presidente da EDP Distribuição, a senhora Presidente
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e alguns Técnicos do Município, no sentido
de se retomar o processo, relativo às questões energéticas da Berlenga. ------------------------------- No dia 23 de junho, esteve presente na reunião promovida pela Câmara Municipal e DGAV, com
objetivo informativo e esclarecedor, onde participaram, a título de convite, diversas organizações
associadas à questão da proteção dos animais e membros das Junta de Freguesia. ------------------- No dia 24 de junho, esteve na iniciativa organizada pela Coopeniche, a propósito do alargamento
do seu espaço, em Ferrel, felicitando-a pelo investimento. ----------------------------------------------- No dia 24 de junho, esteve presente na Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas, manifestando a
elevada satisfação, que lhe foi transmitida por inúmeras pessoas. Agradeceu a todos os envolvidos
nesta iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 12 a 26 de junho do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na iniciativa “O Nosso Mercadinho” promovida pela Escola Básica do 1º Ciclo de Atouguia da
Baleia;
- Na reunião com um dos casais proprietários do terreno, que permitirá a execução e o
alargamento do passeio, no Alto do Veríssimo. Deu nota que, por ter faltado uma das partes
interessadas, a reunião foi adiada; O senhor Presidente da Câmara fez um reforço ao assunto,
no sentido da sua concretização.
- Associou-se às palavras de felicitação e agradecimento efetuadas pelo senhor Presidente da
Câmara, relativamente à Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas, uma vez que não esteve presente;
O senhor Presidente da Câmara disse haver uma nota dominante relativamente à Corrida das
Fogueiras e Fogueirinhas, agradecendo as palavras, por todos endereçadas. Manifestou o desejo
de, em segurança, poder dar-se resposta aos milhares de pessoas que não realizam a prova, devido
ao número de inscrições limitado. Disse ter sido uma oportunidade muito interessante, ao nível da
animação, do comércio, restauração e alojamento locais. ------------------------------------------------- No Arraial dos Oceanos dinamizado pelo Agrupamento de Escolas de Peniche;
- Na reunião preparatória da Corrida das Fogueiras;
- Na prova de protótipos necessários à concretização do produto pastelaria com macroalgas
marinhas. Dar conta que o grupo constituído para este efeito (focus group) inclui o Sr. VicePresidente e técnicos da CMP, ESAD e ESTM.
- No desfile de criações de moda com aplicação da Renda de Peniche dinamizado na FIA – FIL,
no dia 25 de junho;
- Na reunião do Júri do XXV Concurso de Rendas de Bilros de Peniche;
- Associou-se ao voto de pesar e estratégia da Câmara, relativamente aos fogos de Pedrogão e
Góis.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 20 de junho, reuniu-se com os pais das crianças que irão estar no ATL e no Projeto
Move-te 2520.---------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 21 de junho, participou na comemoração dos Santos Populares, que envolveu diversas
IPSS do Concelho, ao nível da população idosa. Agradeceu a todos os que se envolveram nesta
iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 21 de junho, esteve presente na reunião do Projeto Escolhe-te, no sentido de se fechar a
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primeira fase do projeto e a avaliação do mesmo, para se poder avançar com uma segunda fase. - No dia 22 de junho, esteve presente na assinatura do protocolo de cooperação para a criação da
Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Oeste, uma iniciativa da Oestecim, que envolve os doze
concelhos do Oeste. --------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 23 de junho, esteve presente na reunião com a Nau dos Corvos. ----------------------------- No dia 23 de junho, reuniu-se com a comissão de moradores do Bairro Senhor do Calvário. ----- No dia 23 de junho, reuniu-se com a Santa Casa da Misericórdia e com o Centro de Solidariedade
e Cultura de Peniche, a propósito da Colónia Infantil Nossa Senhora dos Remédios. ---------------- No dia 23 de junho, esteve presente em mais uma sessão de poesia, no âmbito da iniciativa A
Poesia anda por aí, desta vez, realizada no Bairro Luís de Camões, em Peniche. -------------------- No dia 23 de junho, participou na reunião com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 24 de junho, a convite da Associação de Educação Física Cultural e Recreativa
Penichense, esteve presente no sarau de ginástica, felicitando a associação e a coordenadora de
ginástica pelo seu envolvimento e desempenho. ----------------------------------------------------------- Esteve presente na Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas, que considera uma grande iniciativa,
felicitando todos os envolvidos na organização e na participação deste grande evento. ------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às felicitações endereçadas à 38.ª Corrida das Fogueiras e à 17.ª Corrida das
Fogueirinhas, pela forma como correu e por continuar a ser um cartaz importante para Peniche, no
domínio desportivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- Voltou a solicitar informação relativamente às utilizações da casa mortuária, entre o mês de
janeiro e a presente data. O senhor Presidente da Câmara disse já ter sido solicitado à Divisão
de Energia e Ambiente informação sobre o assunto, e solicitou ao senhor Vice-Presidente da
Câmara que se insistisse com a divisão, no sentido da informação ser presente na próxima reunião
de câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu nota de duas situações que correram menos bem, relativamente à recolha de lixo e limpeza,
nomeadamente, a quantidade de lixo espalhado pelas ruas onde havia passado a corrida das
Fogueiras, no dia seguinte à prova, e o lixo espalhado na envolvente do molok, existente na Rua
Alexandre Herculano, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse ter tomado uma
decisão, cujo processo procedimental se encontra em curso, no sentido de reforçar os Serviços de
Higiene e Limpeza, para os próximos meses, em regime de trabalho temporário. O senhor VicePresidente da Câmara disse ter informação de que a limpeza foi efetuada, imediatamente a seguir
à prova, todavia, pela noite dentro existem comportamentos que fazem com que esta situação se
verifique, dizendo não ser possível ter uma equipa permanentemente a tentar resolver esse
problema. O senhor Presidente da Câmara disse ter efetuado um apelo, durante a prova, para que
houvesse uma atenção neste sentido, à chegada. ----------------------------------------------------------- Disse ter recebido a informação sobre os planos urbanísticos, bem como dos custos que estes
tiveram, desde 2006, e que verificou que os planos mais antigos da zona central da cidade,
Geraldes, Casais do Júlio, São Bernardino, Atouguia da Baleia, Serra d’El-Rei e Ferrel,
consumiram 116.500,00 euros e que foram suspensos, alertando para o facto de não constar a data
da deliberação camarária em que a suspensão de elaboração dos planos aconteceu. O senhor
Presidente da Câmara esclareceu que a informação já havia sido enviada, todavia iria aprofundala mais, anexando informação solicitada sobre as deliberações e as razões que levaram à suspensão
dos planos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu a informação sobre alguns custos solicitada pelos senhores Vereadores do PSD, e
reforçou o pedido, solicitando informação relativamente aos custos e periodicidade do passeio
sénior Rota da Primavera. Segundo a sua análise, verificou que estas situações acontecem, sempre,
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em ano de eleições e considera que alguém tenta tirar vantagens, do ponto de vista partidário e do
exercício do poder, com os impostos, que são de todos. Disse, ainda, não perceber o valor
despendido para ar condicionado, solicitando esclarecimentos sobre o assunto. O senhor
Presidente da Câmara disse haver um plano gerontológico, trabalhado com as organizações
envolvidas nesta área, não se tratando portanto, de uma iniciativa que não se circunscreve
exclusivamente à responsabilidade da Vereação. A senhora Vereadora Clara Abrantes deu conta
de, relativamente à população idosa, haver uma vastidão de atividades que se vão desenvolvendo
de acordo com a orientação e definição do Plano Gerontológico, que se encontra em vigor, desde
2013, e que, estas questões, sempre foram levadas de uma forma muito séria, uma vez que, o
envelhecimento da população do concelho é uma realidade. Disse que o passeio foi efetuado,
aproveitando as dinâmicas locais, como forma de animação do próprio passeio, aos quais foram
pagos os almoços. Deu nota que, face às necessidades de refrigeração que o espaço acrescentado
para serviço de almoços apresentava, por via do aumento do número de pessoas inscritas no
passeio, teve que avançar com a contratação do serviço de fornecimento de ar condicionado. O
senhor Vereador Filipe Sales manifestou-se surpreendido com a situação e solicitou os elementos
existentes relativamente ao acordo que existiu, entre o Município e o espaço onde os almoços
foram servidos. O senhor Vereador Jorge Gonçalves concordou que se fizesse uma nota
justificativa sobre o assunto, uma vez que, a despesa com o aluguer do ar condicionado, implicava
uma modificação ao orçamento, dizendo que não votaria qualquer modificação ao orçamento sem
que esta situação lhe fosse esclarecida. ---------------------------------------------------------------------- Solicitou esclarecimentos sobre as despesas no Serviço Municipal de Veterinária, que adjetivou
de consideráveis. O senhor Presidente da Câmara disse haver um conjunto de solicitações e
pressões que têm a ver com animais abandonados, sinistrados, etc. Disse já ter solicitado à senhora
Veterinária Municipal uma informação com a listagem completa destes valores, pedido que
solicitou aos serviços que reforçassem. ---------------------------------------------------------------------- Disse que, tendo em conta estarem marcadas eleições autárquicas, para este ano, seria importante
ter algum cuidado com a questão das despesas, na medida em que a lei impõe determinadas regras.
Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se, em nome dos Vereadores do PSD, ao voto de felicitação, a todos aqueles que
contribuíram para que a corrida das Fogueiras fosse um sucesso. Sublinhou os trabalhadores do
Município e deixou um registo, pelo facto de se ter conseguido retificar o problema que houve no
ano transato, com as sardinhas durante o convívio efetuado depois da prova. ------------------------- Manifestou preocupação relativamente às incongruências que, já no ano anterior, se verificaram
na entrega de prémios e que provocaram uma situação desconfortável. O senhor Presidente da
Câmara esclareceu que, algumas das situações que sucedem, têm a ver com a forma como os
participantes se inscrevem. Disse que a serenidade com que tudo foi esclarecido e reposto, mostra
a capacidade de resposta, dada pela organização da prova. ----------------------------------------------- Esteve presente na reunião com a DGAV e associações de proteção de animais locais, lamentando
o facto de não ter uma perspetiva tão positiva, manifestando a sua apreensão para algumas questões
que ali foram dissecadas, nomeadamente a dos protocolos. Disse que, ao revisitar as atas relativas
às reuniões onde o assunto foi abordado, verificou que foi sempre referido, pelo senhor Presidente
da Câmara, que estes protocolos seriam validados da DGVA, o que não aconteceu, uma vez que,
até hoje, a DGAV não teve acesso a qualquer protocolo, para ser alvo de um parecer. Manifestou
preocupação por, até à data, não ter sido entregue o projeto de requalificação, que foi aprovado no
dia 12 de junho, relacionado com a requalificação e legalização do centro de recolha não oficial.
Sublinhou que a questão do mérito deve-se sobretudo à comunidade local, com os alertas efetuados
à autarquia, para a necessidade de uma maior dignidade nos cuidados prestados aos animais.
Reforçou a necessidade da nota justificativa para o aumento da dotação do orçamento, em 2.000,00
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euros, aprovado na semana anterior, para os medicamentos a serem administrados no canil. O
senhor Presidente da Câmara relativamente à questão dos protocolos disse que, já havia sido
encetada com a DGAV uma relação, no sentido de apoiar o Município, na celebração dos
protocolos, alguns um pouco complexos por implicarem contraprestações financeiras. A Técnica
Superior do Gabinete Jurídico, Margarida Gonçalves, deu nota do estado da arte, relativamente
aos protocolos. Disse que, após análise aos protocolos, achou por bem fazer uma minuta tipo para
cada um deles, uma vez que, também não poderiam ser aprovados, tal como haviam sido
apresentados. Deu conta que, até final da semana, iriam ficar disponíveis, quer as minutas tipo de
cada protocolo, bem como, as suas informações. O senhor Presidente da Câmara disse que o
processo de legalização do centro de recolha já havia sido iniciado há algum tempo e é um objetivo
para concretizar, por ser condição, para, a partir daí e com base nos protocolos, poder
reencaminhar-se os animais com o acompanhamento das organizações de proteção dos animais.
- Sublinhou a questão do modelo de recolha dos resíduos sólidos urbanos, sobretudo no centro
histórico, que considera esgotado e ultrapassado e que deixa as ruas num estado indigno.
Manifestou a sua preocupação relativamente ao início da época que se avizinha, de maior afluxo
turístico, e que gerará situações de desconforto. ----------------------------------------------------------- Solicitou o ponto de situação, por escrito, relativamente à situação da empresa Conceitos
Gourmet, bem como, a data prevista para resolução da situação, ou seja, se os caminhos apontados
na informação, datada de outubro de 2016, continuam válidos. Disse não terem especial gosto em
que a concessão termine, todavia não querem ser coniventes com esta situação de incumprimento
de longo prazo. O senhor Presidente da Câmara disse não ter havido muito tempo para
apreciarem o argumentário apresentado pela empresa, facto que o fez sugerir a presença da Dr.ª
Ana Cláudia Guedes numa reunião, para que fiquem conscientes dos contornos da decisão que a
Câmara Municipal possa tomar, tendo em conta, esta ter, simultaneamente, uma componente de
enquadramento legal e político. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse não se ter conseguido
fechar o processo na reunião, todavia, iria ser efetuada uma ata e agendada uma outra reunião. O
senhor Presidente da Câmara disse que, na segunda-feira seguinte estariam reunidas as
condições de informar a Câmara Municipal, em termos formais, de qual o ponto de situação, e
agendar com a Dr.ª Ana Cláudia Guedes uma reunião de trabalho, para esclarecimentos. ---------- Disse que uma das contrapartidas para o alargamento da zona a ser concessionada aos Estaleiros
Navais, era a beneficiação da zona de acesso e estacionamento à Praia do Molhe Leste, que nunca
se veio a concretizar. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que tentasse apurar o ponto de
situação e a perspetiva de investimento naquela zona, bem como, a beneficiação do parque de
estacionamento da Praia do Molhe Leste. O senhor Presidente da Câmara disse que tem mantido
o contacto com os Estaleiros Navais através da Oxicapital, na pessoa do Dr. Luís Quaresma e que
a delimitação efetuada é da área que derivou do contrato inicial de concessão, celebrado com a
Docapesca, sem que tenha havido qualquer intervenção de alargamento. -----------------------------Senhor Vereador André Cardoso:
- Associou-se à felicitação à Corrida das Fogueiras, na qual foi participante e considera ter estado
muito bem organizada. ----------------------------------------------------------------------------------------- Manifestou a sua preocupação, pelo facto de algumas concessões de praia, só terem um nadador
salvador, alertando a Câmara Municipal, para este grave problema. O senhor Presidente da
Câmara disse que, numa relação direta com a Autoridade Marítima, têm estado a acompanhar
essas dificuldades. Deu nota de algumas situações terem sido remetidas para os planos integrados.
Disse que o Capitão do Porto referiu essas dificuldades, todavia, não colocou em causa a questão
do acautelamento da segurança. Disse estar a verificar-se a possibilidade de reativar uma solução
de reforço da segurança, intitulada Peniche-Baleal – Baía Mais Segura, e que implica um recurso
humano da Autoridade Marítima. ----------------------------------------------------------------------------
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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 a viabilidade para construção de edifício habitacional, na
Rua dos Gauldinos, nos Casais do Baleal, apresentado por David Marques Carneiro Ribeiro –
Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 802/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Emitir parecer favorável, ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), para o pedido de informação prévia, apresentado
em nome de David Marques Carneiro Ribeiro, no dia 20 de fevereiro de 2017, referente à
viabilidade para construção edifício habitacional, a implantar no prédio misto, sito na Rua dos
Gauldinos, lugar dos Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, nas condições do parecer da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 16 de junho de 2017, ficando os projetos a
apresentar sujeitos ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» (Doc.463
DPGU R176/17)------------------------------------------------------------------------------------------------2) Declaração de cedências de terreno para o domínio público municipal, apresentada por
Rainer Elmar Gersch – Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------Deliberação n.º 803/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aceitar a cedência da área de 25,20m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 12306, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na
Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 9182, para ser integrada no domínio
público, nomeadamente para arruamentos e passeios.» (Doc.464 DPGU 121/16) ------------------3) Pedido de licenciamento para legalização de alterações efetuadas em moradia unifamiliar,
sita na Rua Rainha Santa Isabel, n.º 3, em Atouguia da Baleia, apresentado por António da
Conceição Delgado Marques – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------------------------Deliberação n.º 804/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 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 legalização de alterações em moradia unifamiliar, sita na Rua Rainha Santa Isabel, n.º 3,
vila e freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome de António da Conceição Delgado
Marques, no dia 19 de dezembro de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 17 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.465 DPGU 188/16)----------------------------------------------
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4) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 8/17,
referente ao processo n.º 131/11, Rua E - Zona Industrial da Prageira, em Peniche, apresentado
pela empresa FILMAR - Comercialização de Produtos Congelados, L.da – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 805/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 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 8/17, referente ao processo n.º
131/11, sita na Rua E, na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, apresentado em nome de
FILMAR – Comercialização de Produtos Congelados, L.da, no dia 1 de fevereiro de 2017, nas
condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 12
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.466 DPGU 18/17) -----5) Pedido de licenciamento para alterações no decurso da obra, na vigência da licença n.º 75/16,
referente ao processo n.º 72/11, Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado pela
empresa Escola Surf do Baleal, L.da – Pelouro do Urbanismo: ---------------------------------------Deliberação n.º 806/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 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 75/16, referente ao processo n.º
72/11, sita Avenida do Mar, lugar dos Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, apresentado em
nome de Escola Surf do Baleal, L.da, no dia 8 de março de 2017, nas condições do parecer da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 19 de junho de 2017, devendo
regularizar a área de cedências a ser integrada no domínio público. 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.467 DPGU 41/17) ------------------------------------------------------------------6) Pedido de licenciamento para alteração de fachada em comércio, sito na Travessa da
Lingueta, n.os 4, 6, 8, 10, 14 e 16, em Peniche, apresentado por Almiro Rodrigues Filipe –
Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 807/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 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 e deferir o pedido de licenciamento ao abrigo do disposto no
n.º 3, do artigo 20.º e n.º 1, do artigo 23.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento para alteração de fachada em
comércio, sito na Travessa da Lingueta, n.º 4, 6, 8, 10, 14 e 16, em Peniche, apresentado em nome
de Almiro Rodrigues Filipe, no dia 27 de abril de 2017, nas condições do parecer da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 20 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.468 DPGU 70/17) ---------------------------------------------7) Informação sobre os custos associados ao desenvolvimento de planos urbanísticos – Pelouro
do Planeamento: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 808/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento da informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística sobre os custos
associados ao desenvolvimento de planos urbanísticos.--------------------------------------------------8) Relocalização de um redil de gado ovino e caprino, propriedade de Nuno Miguel Silva Costa
– Pelouro do Planeamento: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 809/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento do histórico do processo de relocalização de um redil de gado ovino e caprino,
propriedade de Nuno Miguel Silva Costa. (DPGU 107/16) ---------------------------------------------9) Pedido de licenciamento para instalação de esplanada aberta sobre estrado, na Rua 1.º de
Dezembro, n.º 26, em Peniche, apresentado por João António Cardoso Estrelinha – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 810/2017: Deliberado aprovar o teor da informação do Chefe da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 23 de junho de 2017, que aqui se dá por reproduzida
e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------------Deliberado, ainda, aprovar o pedido de licenciamento para instalação de esplanada aberta sobre
estrado, na Rua 1.º de Dezembro, n.º 26, em Peniche, apresentado por João António Cardoso
Estrelinha, condicionado ao parecer favorável do Serviço Municipal de Proteção Civil. (Doc.469
DPGU S12744/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
10) Pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estêvão, em Peniche –
Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 811/2017: O senhor Presidente da Câmara disse que o processo do
abaixo-assinado relativo aos pilaretes do Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José
Estêvão, em Peniche, seria apreciado na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 5775/17)
11) Empreitada de reabilitação de 12 fogos do Bairro Senhor do Calvário e 2 equipamentos
coletivos (Casa da Bica e Casa do Calvário) – Pelouro das Obras Municipais: -------------------Deliberação n.º 812/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara
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 5 do artigo 361.º do CCP, anexa-se Plano de Trabalhos n.º 1 da
empreitada de reabilitação de 12 fogos do Bairro Senhor do Calvário e de 2 equipamentos
coletivos (Casa da Bica e Casa do Calvário), em Peniche, e propõe-se à Câmara Municipal
apreciação e aprovação do referido Plano de Trabalhos n.º 1.» (Doc.470 NIPG 9483/17) -------PROTOCOLOS:
12) Protocolo de colaboração para requalificação de um talude, sito entre a Rua António da
Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche – Pelouro do Planeamento: ----------Deliberação n.º 813/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 22 de junho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, n.º 266/2016, de 22 de fevereiro, foi
realizada uma reunião com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e
Peniche, CRL, na qual, ambas as partes, reconheceram a necessidade e a urgência em reabilitar
o talude sito entre a Rua António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche, e
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manifestaram a disponibilidade para, em conjunto, promoverem a sua requalificação.
Assim, e para o efeito, proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea t) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta de protocolo a
celebrar ente o Município de Peniche e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha,
Óbidos e Peniche, CRL que tem por objeto a requalificação do talude sito entre a Rua António da
Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche.» --------------------------------------------O senhor Vereador André Cardoso não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.471 NIPG 9491/17) ---------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
13) Representante do Município de Peniche no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia: -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 814/2017: O senhor Vereador Jorge Gonçalves informou que, na sequência da
deliberação n.º 630/2013, tomada pela Câmara Municipal de Peniche, em 22 de outubro de 2017,
durante a próxima semana, indicaria o nome do representante do Partido Socialista no Conselho
Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------O senhor Vereador André Cardoso não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
14) Arrendamento de um fogo, sito no Bairro do Vale Verde, ao abrigo do Regime do
Arrendamento Apoiado para Habitação – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------Deliberação n.º 815/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes
que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: «Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
propõe-se à Câmara Municipal a alteração de titularidade do fogo supra referenciado, nos termos
do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, assim como o estipulado na alínea a) do
n.º 1 do artigo 1106.º da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, que altera o Novo Regime do
Arrendamento Urbano, definido na Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, relativo à transmissão do
arrendamento.
Propõe-se, igualmente, a atualização do valor da renda de casa, de acordo com o estipulado na
alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º e n.º 2 do artigo 37.º, ambos definidos na Lei n.º 32/2016, de 24
de agosto, que altera a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece o novo Regime do
Arrendamento Apoiado para Habitação.» -----------------------------------------------------------------O senhor Vereador André Cardoso não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.472 NIPG 9456/17) ---------------------------------------------------------EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:
15) Ateliês de Verão da Renda de Bilros – Pelouro da Educação: -----------------------------------Deliberação n.º 816/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
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 a necessidade de captação e manutenção de jovens públicos para a aprendizagem
das técnicas de execução da Renda de Bilros de Peniche no período das férias escolares, proponho
que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º
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do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a dinamização dos Ateliês de Verão da
Renda de Bilros, agendados de 3 de julho a 30 de agosto, na Escola Nova de Peniche.» ----------O senhor Vereador André Cardoso não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.473 NIPG 9267/17) ---------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO:
16) Ocupação de espaço público, no Campo da República, em Peniche, requerida pela
Organização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 817/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 22 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 Paroquial da Freguesia de São Sebastião de
Peniche, nomeadamente pela Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, por
requerimento, datado de 04 de abril de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de junho de 2017, e sem prejuízo das
licenças necessárias para a realização Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem,
proponho que seja autorizado a ocupação do Campo da República, de 10 de junho a 19 de agosto,
para organização, montagem, funcionamento e desmontagem da Festa e atividades afins, nos
seguintes termos:
1 - Feira Popular: de 14 de julho a 15 de agosto (33 dias):
- de 14 de julho a 21 de julho das 08H00 às 02H00;
- de 22 de julho a 03 de agosto das 08H00 às 03H00; --------------------------------------- de 04 a 08 de agosto das 08H00 às 04H00;
- de 09 a 15 de agosto das 08H00 às 02H00.
2 - Feira Franca e Tasquinhas: de 22 de julho a 8 de agosto (18 dias):
- de 22 de julho a 03 de agosto das 08H00 às 03H00;
- de 04 a 08 de agosto das 08H00 às 04H00.
3 - Espetáculos de música ao vivo, fogo de artifício, sardinhada e procissão do mar (a realizar na
Ribeira Velha) de 04 a 08 de agosto (5 dias):
- de 04 a 08 de agosto das 08H00 às 06H00.»---------------------------------------------------------O senhor Vereador André Cardoso não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.474 NIPG 9537/17) ---------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
17) Atribuição de apoio à associação Academia de Música Estrela do Mar de Peniche, no
âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a
organização de um concerto de fim de ano letivo – Pelouro do Associativismo:-------------------Deliberação n.º 818/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 21 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 Academia de Música
Estrela do Mar de Peniche o apoio logístico para a organização do Concerto Fim de Ano, que se
realizará no dia 4 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
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da iniciativa a apoiar.» (Doc.475 NIPG 9362/17) --------------------------------------------------------18) Atribuição de apoio ao Espaço Sénior São Leonardo - Associação Social de Atouguia da
Baleia, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual,
para a organização do almoço comemorativo do seu 1.º aniversário – Pelouro do
Associativismo:-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 819/2017: 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: -----------------------------------------------------------------------------------------«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 o apoio logístico ao
Espaço Sénior São Leonardo - Associação Social de Atouguia da Baleia, para a organização do
almoço comemorativo do 1.º aniversário, que terá lugar no dia 2 de julho de 2017, 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.» ---------------------A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.476 NIPG 9372/17) -------------------------------------------------------19) Atribuição de subsídio extraordinário ao Clube Stella Maris de Peniche – Pelouro da
Solidariedade Social: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 820/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 21 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, no dia 17 de outubro de 2015, ocorreu uma intempérie em Peniche que
impeliu o Município a realojar temporariamente na Casa da Juventude pessoas cuja segurança
habitacional havia sido posta em causa.
Considerando que, nesse período, estavam alojados na Casa da Juventude os participantes do
Projeto de Capoeira Gingando para a Cidadania 2015, apoiado logisticamente pelo Município.
Considerando que, esta a medida de emergência obrigou à transferência dos participantes no
Projeto para as camaratas do Clube Stella Maris de Peniche.
Considerando que, o valor total da estadia foi de 2 100,00 euros e o pagamento deliberado pela
Câmara, no dia 21 de dezembro de 2015, foi de 300,00 euros, 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, conceda ao Clube Stella Maris de Peniche, um subsídio no valor de
1 800,00 euros, perfazendo, deste modo, a liquidação do valor total da estadia.» (Doc.477 NIPG
9361/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------20) Atribuição de apoio a grupo de investigadores da Universidade San Diego (EUA), no âmbito
do protocolo de colaboração técnica e científico celebrado entre o Município de Peniche e o
Instituto Politécnico de Leiria – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------Deliberação n.º 821/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 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 apoio, da Escola Superior de Tecnologia do Mar – Instituto
Politécnico de Leiria, 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 nos termos
do n.º 4 da Cláusula Segunda do Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de
Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria, no dia 27 de dezembro de 2016, autorize que o
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Município apoio o grupo de investigadores da Universidade de San Diego, nos termos da
informação n.º 19/17 do Centro de Alto Rendimento, datada de 21 de junho de 2017.
Proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 21 de junho de 2017, pelo qual atribuí
o apoio ao grupo de investigadores da Universidade de San Diego, no uso da prorrogativa
prevista no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.» (Doc.478
NIPG 9454/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------21) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de acampamento ocasional, requerido
pelo Sporting Clube da Estrada – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------Deliberação n.º 822/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 21 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 Sporting Clube da Estrada, por requerimento, rececionado nestes
serviços no dia 12 de junho de 2017, com o registo n.º 9283, considerando a informação da Secção
de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 14 de junho de 2017, e o meu
despacho, de 14 de junho de 2017, que autorizou o solicitado licenciamento, tomando em
consideração que o funcionamento do referido equipamento se reveste 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 o Sporting Clube da Estrada, do pagamento de taxas pelo licenciamento de
um Acampamento Ocasional, a realizar entre os dias 01 de junho e 30 de setembro de 2017.» --O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.479 NIPG 8852/17) ---------------------------------------------------------22) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de convívio com animação musical,
requerido pelo Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 823/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 21 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 D. Luís de Ataíde, por requerimento,
datado de 21 de junho 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 D. Luís
de Ataíde, do pagamento de taxas, para a realização de um convívio com animação musical, no
Páteo da Escola do Alemão, em Peniche, no dia 30 de junho do corrente ano, entre as 18:30 e as
23:00 horas.» (Doc.480 NIPG 9341/17) -------------------------------------------------------------------23) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de diversas
localidades do concelho – Pelouro do Associativismo: -------------------------------------------------Deliberação n.º 824/2017: Por não terem sido disponibilizada aos membros da Câmara Municipal
a proposta referente à atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais
de diversas localidades do concelho, o assunto foi retirado da ordem do dia. ------------------------DIVERSOS:
24) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 825/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de situação
do processo referente à Fortaleza de Peniche. --------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 826/2017: 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 dezoito horas, 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)
_____________________________________

