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ATA N.º 34/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2017
Aos dez dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de Peniche e Sala de Sessões
dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José Ferreira
Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara
Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Sandra Cristina Machado Matos,
Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se,
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.----------------------------------------------------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) 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; ------------------------------------------------------- 2) Informação sobre os custos associados ao desenvolvimento de Planos
Urbanísticos – Pelouro do Planeamento; -------------------------------------------------------------------------------------- 3) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do
Planeamento;-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços, sito na
Praia do Molhe Leste – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------ 5) Implantação de edifício da Guarda Nacional Republicana, em Atouguia da
Baleia – Pelouro do Planeamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia
unifamiliar e garagem/anexo, na Seixeira, em Ferrel, apresentado por Vicky Andrea de Abreu
Rodrigues – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento
para 3 lotes, apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel – Pelouro do Urbanismo; ---------------------------- 8) Pedido de licenciamento para construção de armazém de apoio à atividade
pecuária, na Figueirinha, Bôlhos, apresentado por Nuno Miguel Silva Costa – Pelouro do
Urbanismo;---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em fração habitacional,
sita Rua Padre Cruz, n.º 1 - 1.º D.to, na Consolação, apresentado por Luís Filipe da Silva Sousa
Alves – Pelouro do Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de
vedação, em Bôlhos, apresentado por Florival Da Conceição Leonardo – Pelouro do Urbanismo;
------------------- 11) Pedido de licenciamento para alteração de fachada e alteração de uso em
construção existente, sita no Largo Bispo de Mariana, n.º 8, em Peniche, apresentado por Américo
José Martins Rapaz – Pelouro do Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------- 12) Pedido de licenciamento para alteração de estabelecimento comercial, sito na
Rua do Lapadusso, n.º 15, em Peniche, apresentado por Joaquim João Zarro – Pelouro do
Urbanismo;----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Pedido de licenciamento para ampliação da rede de abastecimento e
saneamento de águas, na vigência da licença de obras n.º 2/17, referente ao processo n.º 49/14,
apresentado pela empresa ITL - Investimentos Turísticos, L.da – Pelouro do Urbanismo; -----------
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------------------- 14) Instalação de parque de estacionamento de viaturas ligeiras, na Avenida do
Mar, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Construções Pedras Muitas, L.da – Pelouro
do Urbanismo;------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 15) Obras a realizar por administração direta, de 10 de julho a 1 de setembro de
2017 – Pelouro das Obras Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 16) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 12) – Pelouro
das Finanças;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a maio de 2017, e fundos disponíveis referentes
a maio e junho de 2017 – Pelouro das Finanças; --------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Candidatura ao Regime de Fruta Escolar, ano letivo 2017/2018 – Pelouro da
Educação;------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19) Regime Europeu de Fruta Escolar, ano letivo 2016/2017 – Pelouro da
Educação;------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 20) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao
contrato de execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a
Freguesia da Serra d’El-Rei, referente ao ano de 2017 – Pelouro de Ligação às Freguesias; ----------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e as
associações protetoras de animais – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética; --------------------------------------- 22) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Clube Stella Maris de
Peniche para reabilitação do piso de um pavilhão desportivo – Pelouro do Desporto; ------------------------------- Intervenção social: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro do Vale
Verde, em Peniche, e definição do valor da renda – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 24) Ocupação de espaço público para exposição de veículos, requerida pela
empresa Lubrigaz, S.A. – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------- 25) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de
serviços de restauração e bebidas, por ocasião da Mostra Internacional de Rendas de Bilros,
requerida por Vânia Patrícia Duarte Cordeiro – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------- 26) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de
serviços de restauração e bebidas, por ocasião do Carnaval de Verão de 2017, requerida por Ana
Cristina Acabôa da Costa Andrade e Nuno Marco Pontes Andrade – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Ocupação de espaço público para animações de rua, requerida pela empresa
Creative Circus - Companhia de Animação e Espetáculos Circenses – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de
serviços de restauração e bebidas, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 7 de julho a 4
de agosto e de 13 a 28 de agosto, requerida pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29) Licenciamento de publicidade em táxi, requerido pela empresa Táxis Vasco,
Sociedade Unipessoal, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------------------
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----------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de
diversas localidades do concelho – Pelouro do Associativismo; ----------------------------------------------------------- 31) Atribuição de apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, referente à colaboração em eventos organizados pelo Município – Pelouro
das Finanças;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Isenção do pagamento de taxas relativas a publicidade, requerida pela
ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas;
----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------------------------ 33) Compensação financeira a Rui Santos, por danos emergentes da não entrega
de abrigo na ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades Económicas; ---------------------------------------------------- 34) Compensação financeira a Rogério Leitão, por danos emergentes da não
entrega de abrigo na ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades Económicas; ------------------------------------------ 35) Compensação financeira a António Braz, por danos emergentes da não
entrega de abrigo na ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades Económicas; ---------------------------------------- Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 36) Apresentação do Festival Blue Fest – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37) Passeio Sénior à Cidade de Évora - Rota da Primavera – Pelouro da
Solidariedade Social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ---------------------------------------------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --------Estiveram presentes os senhores: Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira,
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento
Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, José Ribeiro Gonçalves,
Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos
um a catorze 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 catorze da
ordem do dia, e Etelvina Alves, Técnica Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, durante a apreciação do ponto três da ordem do dia. -----------------------------Esteve ainda presente o senhor Pedro Norton de Matos, durante a apreciação do ponto trinta e seis
da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 30/2017, 31/2017 e 32/2017, das reuniões
camarárias realizadas nos dias 19, 21 e 26 de junho de 2017, tendo sido dispensada a sua leitura
por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Apenas
participaram na aprovação da ata os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes na
respetiva reunião, 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: ----------------------------------------------------
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Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Prestou esclarecimentos sobre o derrame de fuelóleo no mar, junto à praia do Abalo, em Peniche,
proveniente das condutas de águas pluviais da empresa Plástimar, na sequência de uma rutura no
abastecimento de uma caldeirada. ---------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 27 de junho, esteve presente na entrega de equipamentos de telealarme, ao abrigo do
projeto Dez Mil Vidas. ----------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28 de junho, esteve na sessão de apresentação das bases do EEA Grants, um projeto INUT
financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega. -------------------------------------------------------- No dia 29 de junho, participou na reunião da direção do Cluster do Mar. ---------------------------- No dia 29 de junho, participou no Conselho Estratégico do Oeste. ------------------------------------ No dia 30 de junho, esteve presente no arraial popular organizado pela comunidade da Escola
Básica do Alemão, em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------ No dia 1 de julho, participou na comemoração do Dia Internacional das Cooperativas, que se
realizou nas instalações da Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados, CRL. ---------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 1 de julho, participou na festa do Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. ----- No dia 2 de julho, acompanhou a finalíssima do Campeonato Nacional de Surf Esperanças
(CNSE), da Federação Portuguesa de Surf, no escalão de Sub 16. -------------------------------------- No dia 2 de julho, participou nas celebrações do aniversário da elevação da povoação da Serra
d’El-Rei à categoria de vila. ----------------------------------------------------------------------------------- No dia 5 de julho, participou na sessão de apresentação do livro A Baleia que Engoliu um
Espanhol, da autoria de Marco Neves. ----------------------------------------------------------------------- No dia 6 de julho, participou na celebração do aniversário da Comunidade Intermunicipal do
Oeste, que sucedeu à Associação de Municípios do Oeste. ----------------------------------------------- No dia 7 de julho, participou numa reunião dos clusters marítimos europeus.----------------------- No dia 8 de julho, participou na celebração do aniversário da Associação de Dadores Benévolos
de Sangue de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 9 de julho, assistiu à Missa Nova do Padre Pedro Tavares. -----------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 26 de junho a 10 de
julho do corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na reunião do Júri do XXV Concurso de Rendas;
- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre intervenções a desenvolver no Jardim de
Infância de Geraldes;
- Na reunião com a empresa Fersimpa, a propósito da concessão do snack-bar do Parque
Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche;
- Na visita às seguintes intervenções municipais em curso:
- Instalações do novo Museu da Serra d’El-Rei, integrado no Fórum desta vila;
- Centro Escolar de Atouguia da Baleia;
- Remoção dos cepos das palmeiras no jardim público de Peniche;
- Bairro Senhor do Calvário;
- Receção da nova viatura para apoio à limpeza de praias, adquirida pelo Município de
Peniche.
- No Arraial organizado pelo Jardim de Infância e E.B 1 do Alemão;
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- Na sessão ordinária da Assembleia Municipal, de 30 de junho;
- Na sessão do ciclo: Vamos Falar sobre Rendas de Bilros - Unir e Cerzir a Renda de Bilros;
- Na inauguração do novo bar da associação “Serrana” e nas comemorações do 14.º
aniversário da elevação da Serra d’El-Rei a vila;
- No 1.º Aniversário do Espaço Sénior São Leonardo de Atouguia da Baleia;
- Na reunião de elaboração do mapa de obras municipais com as diferentes juntas de freguesia
do concelho de Peniche;
- Na sessão extraordinária de Assembleia Municipal, de 4 de julho;
- Na reunião com a direção do Peniche Amigos Clube, sobre o arranque da nova época de futsal
e as intervenções necessárias no Pavilhão D. Luís de Ataíde;
- Na visita às várias praias do concelho de Peniche, para verificação do estado de limpeza das
mesmas;
- Na visita às obras municipais do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche
e Bairro Senhor do Calvário;
- No acompanhamento da pavimentação de diversas vias municipais na cidade;
- Nas várias reuniões com a empresa Plastimar, a propósito de derrame de crude junto à Estrada
Marginal Norte e da procura de soluções adequadas para defender o nosso território. A limpeza
das zonas afetadas contou com o envolvimento da Autoridade Marítima, Bombeiros, Município
de Peniche e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche;
- Na entrevista à SIC, sobre o derrame na marginal norte;
- Na festa Final de Ano Letivo do Jardim de Infância da Serra d’El-Rei. Parabéns aos
trabalhadores deste importante equipamento social; às crianças e aos encarregados de educação;
- Na celebração da Missa Nova do Padre Pedro Tavares, natural de Peniche.» ------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 27 de junho, participou na entrega dos equipamentos do projeto de teleassistência.
Agradeceu às entidades e técnicos que têm acompanhado todo o processo. --------------------------- No dia 27 de junho, participou no Conselho Municipal da Juventude.-------------------------------- No dia 28 de junho, esteve presente na reunião mensal da Comissão de Acompanhamento a
Idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 30 de junho, na festa de encerramento da creche e do pré-escolar do Centro Paroquial de
Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------------- No dia 1 de julho, esteve nas comemorações do aniversário da elevação da Serra d’El-Rei a vila.
Deixou uma palavra de felicitação. --------------------------------------------------------------------------- No dia 2 de julho, esteve presente nas comemorações do aniversário do Espaço Sénior de São
Leonardo de Atouguia da Baleia. Deixou uma palavra de felicitação à direção da associação pelo
trabalho que tem vindo a desenvolver. ----------------------------------------------------------------------- No dia 7 de julho, esteve presente no início do Festival Música de Cá.------------------------------- No dia 8 de julho, esteve presente na abertura da exposição Os Nossos Patrimónios: 5 Anos de
Património do Mês, uma iniciativa dinamizada pelo Município de Peniche, no Centro
Interpretativo de Atouguia da Baleia (CIAB), que tem como objetivo promover o conhecimento,
a divulgação e a visitação dos variados patrimónios culturais da freguesia de Atouguia da Baleia
e do concelho de Peniche. A Exposição retrata os 64 patrimónios até agora destacados no âmbito
deste projeto, desde a inauguração deste espaço museológico, a 17 de março de 2012. Deixou uma
palavra de reconhecimento aos colaboradores do Município da área da cultura pelo trabalho que
tem vindo a desenvolver. --------------------------------------------------------------------------------------- No dia 10 de julho, a convite da Adepe, participou numa atividade, no âmbito da iniciativa
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Roteiro Cidadania em Portugal, promovida pelo Governo, em parceria com a ANIMAR –
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. Informou que é objetivo do Roteiro
convidar as comunidades a conhecer bons exemplos de cidadania, ao mesmo tempo que estimula
a reflexão sobre o combate às desigualdades ou discriminações. ---------------------------------------- Esteve presente no passeio de motorizadas. --------------------------------------------------------------Informou que o projeto designado Porto Mais Seguro, foi prorrogado por mais dois anos. --------Deixou uma palavra à associação Serrana, da Serra d’El-Rei, pelo bar que inaugurou e por tudo
aquilo que têm vindo a desenvolver na própria estrutura e ao nível das atividades. -----------------Senhora Vereadora Sandra Matos:
- Associou-se às felicitações já efetuadas, com especial incidência ao Padre Pedro Tavares, à
família e à Paroquia, pela ordenação e pela celebração da missa nova, onde não pôde estar presente,
por motivos profissionais. ------------------------------------------------------------------------------------- Deixou uma palavra à Associação de Solidariedade Social de Ferrel, pela integração no projeto
Um Amigo Especial, um projeto na área da saúde pública, em parceria com o Município de Óbidos.
O senhor Presidente da Câmara disse considerar que a responsabilidade que têm, enquanto
eleitos, é transversal, todavia, julga que os níveis de responsabilidade que os municípios têm
deveriam ser segmentados. Disse que, sendo impossível resolver todos os assuntos, é importante
verificar-se onde é que se deveria intervir, tendo em conta um quadro de custo-oportunidade.
Referiu as responsabilidades que se remetem para a sociedade civil, que, por vezes, associa a
imagem de um município às irresponsabilidades. Disse que a forma como os problemas são
resolvidos tem a ver com um conjunto de aspetos, nomeadamente, a tranquilidade da consciência
enquanto gestores da coisa pública, os momentos em que as questões são colocadas e os recursos
disponíveis. Sobre a questão da Associação de Solidariedade Social de Ferrel, disse que, tal como
o Município de Peniche teve uma atitude de envolvimento fortíssimo, como parceiro financeiro, a
Associação de Solidariedade Social de Ferrel, também poderia partilhar e convidar o Município,
a envolver-se nas ações que desenvolve. Acrescentou que, por vezes, não há valorização do esforço
coletivo que é feito com essas entidades, ficando com a ideia de existir alguma ingratidão, mas,
apesar de tudo, associava-se à felicitação endereçada pela senhora Vereadora Sandra Matos. ----- Manifestou a sua tristeza pelas fotografias publicadas nas redes sociais, de lixo depositado no
Cabo Carvoeiro, que são um péssimo cartão-de-visita para a cidade e que merece repensar aquele
local. O senhor Presidente da Câmara disse que foi decidido reforçar a recolha de lixo, com a
contratação de pessoal, quer em termos de trabalho temporário, quer através de um serviço externo,
de ressolha de RSU. -------------------------------------------------------------------------------------------- Alertou para a falta ou degradação das paragens de autocarro, no Casal Moinho, Bufarda e
Geraldes. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a modernização dos abrigos
rodoviários tem sido uma preocupação constante da presidência da Câmara Municipal, tendo dado
conta do número de abrigos colocados, em todo o concelho. Esclareceu que os abrigos rodoviários
novos, são da exclusiva competência da Câmara Municipal, enquanto que a manutenção dos
existentes é da responsabilidade das juntas de freguesia, tendo em conta os contratos de delegação
de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, que, para isso, recebem um
determinado valor, aprovado pelos órgãos do Município. -----------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às felicitações anteriormente referidas. Realçou o 30.º aniversário da Comunidade
Intermunicipal do Oeste, na continuidade da Associação de Municípios do Oeste. Fez uma
referência especial à missa nova do Padre Pedro Tavares, desejando-lhe os maiores sucessos, e
felicitou a família. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou, uma vez mais, informação relativamente às utilizações da Casa Mortuária do

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 10.07.2017 * Livro 108 * Fl. 546

Município no decurso do ano de 2017. O senhor Vice-Presidente da Câmara divulgou os dados
da informação, que havia sido solicitada à Divisão de Energia e Ambiente, dizendo o número de
utilizações que a Casa Mortuária teve, no período de 1 de janeiro a 31 de maio, uma utilização no
mês de janeiro, uma utilização no mês de fevereiro e três utilizações no mês de março. ------------ Fruto de uma visita à localidade de Casais Brancos, que havia prometido ao senhor João Ramos,
alertou para o esgoto a céu aberto que existe no caminho que dá acesso à Associação da mesma
localidade, para o número de casas degradadas, sem quaisquer condições de segurança, e para a
ligação dos esgotos domésticos aos pluviais, dizendo ser importante saber, junto dos SMAS, quem
realizou a obra e o porquê da opção adotada. O senhor Presidente da Câmara disse que a situação
dos Casais Brancos não é diferente das outras aldeias do concelho e deve-se ao modelo de
desenvolvimento adotado no país, com uma vertente muito expansionista. Disse estar-se,
atualmente, numa nova época e com outras preocupações. Disse que algumas das situações
reportadas seriam remetidas para os SMAS, nomeadamente para serem abordadas pelo Conselho
de Administração. Disse ser impensável encontrar soluções para todas as situações identificadas,
e que só com recursos financeiros podem ser resolvidas. O senhor Vice-Presidente da Câmara
disse que o poder local é uma obra inacabada, dando conta das intervenções efetuadas e agendadas
para a localidade. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse perceber que o poder local é uma
obra inacabada, contudo, isso não quer dizer que não se olhe para aquilo que são as necessidades
e prioridades. O senhor Presidente da Câmara disse que gostaria de abordar, em sede do
Conselho de Administração dos SMAS, algumas das situações descritas, tais como, os esgotos a
céu aberto e os pluviais. ---------------------------------------------------------------------------------------- Lembrou a insistência do senhor Ângelo Marques, enquanto vereador, sobre a necessidade de
recuperação do Cruzeiro Manuelino da Coimbrã e o facto do objetivo já ter estado inscrito nos
orçamentos para 2016 e 2017, com uma verba de cerca de 25 000,00 euros, mas sem que tenha
havido, até à data, qualquer intervenção. Solicitou uma informação relativamente a esta matéria.
O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que esta intervenção era uma realidade e que já se
encontrava em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou informação relativamente ao parque infantil que existia junto à antiga escola da
Coimbrã, uma vez que foi retirado e não voltou a ser colocado. O senhor Vice-Presidente da
Câmara disse que o parque foi retirado porque estava junto à estrada e não estava em condições,
e não fora para lado nenhum. Disse que o parque infantil depende apenas da concretização do
projeto aprovado, que considera não ter qualquer dificuldade.------------------------------------------- Disse que a Câmara Municipal deveria discutir e tomar uma decisão relativamente à questão do
jardim de infância do Casal Moinho, uma vez que está prestes a iniciar-se um novo ano letivo e
existe a pretensão, por parte da coletividade e da população, de o equipamento ser transferido das
instalações da coletividade local para as instalações da Escola Básica do Casal da Vala, que se
encontram encerradas há três anos. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter sido feita uma
reunião, relativamente a este assunto, onde foi efetuado o ponto de situação. Disse que seria
efetuado todo o trabalho necessário para a possibilidade de funcionamento da escola, todavia,
alertou para a possibilidade real de não funcionamento, devido ao número de crianças. ------------ Referiu os lotes existentes no Casal Moinho, propriedade do Município de Peniche, que
apresentam necessidade de limpeza, dizendo que a Câmara Municipal não pode solicitar aos
particulares que procedam à limpeza das suas propriedades se não der o exemplo. Alertou para o
sistema de recolha de lixo efetuado na zona. O senhor Presidente da Câmara disse que este
trabalho dos loteamentos pode ser melhor desenvolvido com o envolvimento dos senhores
presidentes das juntas de freguesia. -------------------------------------------------------------------------- Disse que ainda não foi referenciada a forma de resolver o problema associado à decisão de retirar
a proposta para atribuição de subsídios às candidaturas apresentadas ao abrigo do Regulamento do
Associativismo para a realização de duas festas religiosas. ----------------------------------------------
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- Disse estar nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento a construção de um percurso pedonal
e clicável, de ligação ao Casal da Vala ao Parque Urbano de Peniche, cujo investimento é de
115 000,00 euros, solicitando o ponto de situação em que o projeto se encontra. O senhor
Presidente da Câmara disse estar definido no PEDU o troço e que foram identificadas as questões
de propriedade, estando a ser elaborado, pelos serviços, o respetivo caderno de encargos para
elaboração do próprio projeto. -------------------------------------------------------------------------------- Manifestou estranheza por não ver nos documentos referentes à alteração orçamental da presente
reunião a questão da disponibilização de ar condicionado durante o almoço convívio, no âmbito
do passeio sénior Rota da Primavera, a Évora. O senhor Presidente da Câmara disse que iriam
juntar as duas informações, sobre os direitos de imagem e sobre este assunto. -----------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Relembrou alguns pedidos de informação que tem vindo a efetuar ao longo do tempo,
nomeadamente, sobre a questão da Ribeira do Poço, o arrendamento dos estabelecimentos da
Prageira e sobre o pedido de esclarecimento efetuado à Doutora Fernanda Paula Oliveira
relativamente às esplanadas. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro deu conta de que, relativamente ao arrendamento dos estabelecimentos comerciais da
Prageira, já tinham o ofício a enviar ao IGFSS, para se dar início ao processo de regularização.
Relativamente à questão da Ribeira do Poço, o senhor Presidente da Câmara disse ser uma
situação complexa de se encontrar formas de notificação para a concretização. A senhora Diretora
do Departamento Administrativo e Financeiro esclareceu que o pedido de esclarecimento sobre
as esplanadas foi solicitado à Dr.ª Ana Cláudia Guedes, por ser uma área da sua competência.
Disse que o parecer não contemplou o pedido da senhora Vereadora sobre esplanadas, uma vez
que acabou por ser pedido pelo Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. Deu nota
de ter contactado, telefonicamente, com a Dr.ª Ana Cláudia Guedes e de lhe ter colocado a questão
sobre a ocupação do espaço público quando está em causa um espaço comum a dois
estabelecimentos, ao que a Dr.ª Ana Cláudia explicou que estava em causa um pedido de
autorização para dispensa de requisitos e que a Câmara Municipal nunca poderia autorizar a
ocupação se não cumprisse um dos requisitos, não prejudicar terceiros. A senhora Vereadora
Cristina Leitão solicitou uma informação escrita com o que a senhora Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro disse. --------------------------------------------------------------------------- Deixou uma nota, relativamente à requalificação dos chuveiros da Praia do Baleal, por existir
uma torneira no lava-pés, sem temporizador, o que significa permanecer, por diversas vezes,
aberta. Sugeriu a hipótese de se colocar um temporizador, uma vez que a situação, tal como está,
é insustentável. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter tido informação de que este
assunto é da competência dos SMAS, todavia, iria falar com o Chefe da Divisão de Obras
Municipais no sentido de clarificar esta situação. ---------------------------------------------------------- Referiu a necessidade de o Município fazer um levantamento dos terrenos de que é proprietário,
por causa da questão da limpeza, já abordada pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves. Salientou,
também, a necessidade de identificar os terrenos privados, em loteamentos, para se poder notificar
os proprietários para a sua limpeza. Relativamente à Urbanização dos Moinhos, em Atouguia da
Baleia, disse ter tido conhecimento de que a responsabilidade de notificação aos proprietários, para
limpeza dos terrenos, era atribuída à Junta de Freguesia, situação que não lhe parece justa, uma
vez que a responsabilidade é do Município. Disse que isto aconteceu porque, a dada altura, a Junta
de Freguesia substituiu-se ao Município, no sentido de sensibilizar os proprietários a procederem
à limpeza dos terrenos. O senhor Presidente da Câmara duvidou da situação reportada e disse
que o assunto, particularmente da Urbanização dos Moinhos, seria considerado e trabalhado. ----- A convite do senhor João Ramos, fez uma visita à localidade dos Casais Brancos. Na visita,
percorreu a Rua das Palmeiras, Travessa dos Emigrantes (onde vive uma pessoa com mobilidade
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condicionada em que a situação do arruamento dificulta o seu acesso à sua habitação), Rua 1.º de
Dezembro, Rua da Liberdade (onde existe um esgoto a céu aberto), Rua Luís de Camões, Rua
Nova, Largo de Santo António (onde se aguarda por uma rotunda há vários anos), Rua dos Fétais
(necessidade e limpeza do ribeiro aí existente), Travessa 25 de Abril, loteamento da Raposeira
(onde os equipamentos públicos estão ao abandono), Largo 25 de Abril e Rua da Fonte Nova,
tendo, ainda, presenciado a existência de um depósito de entulhos junto à Associação da
localidade. Manifestou-se estupefacta pelo que ali verificou, desde necessidades de alcatroamento,
bermas, passeios, entre outros cuidados, dizendo ser uma localidade que teve muito pouca atenção,
por parte dos autarcas. ------------------------------------------------------------------------------------------ Lembrou ter solicitado que fosse presente à Câmara Municipal o processo de obras do centro de
acolhimento da APAP, para poderem conhecer, em concreto, aquele projeto e realidade. O senhor
Presidente da Câmara solicitou à Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que
disponibilizasse a documentação do processo de licenciamento, para poder ser consultado. ------- Relembrou que o senhor Vice-Presidente da Câmara havia ficado com a incumbência de verificar,
junto da empresa Infraestruturas de Portugal, o que estava previsto para a rotunda de Porto de
Lobos, solicitando o ponto de situação. O senhor Presidente da Câmara reiterou o seu desagrado
relativamente à forma como o Município de Peniche é tratado pela empresa Infraestruturas de
Portugal. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse ter solicitado à empresa Infraestruturas de
Portugal uma reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------ Questionou o ponto de situação relativamente à situação, por si reportada, sobre os pluviais
existentes na Praça Professor Alves Seara, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse
que seria efetuada uma recomendação às empresas ali existentes, no sentido de programarem a
limpeza das suas coberturas, de modo a evitar estas situações. ------------------------------------------ Relativamente aos pedidos de apoio, reportados pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, e compromissos assumidos, disse que era
necessário que houvesse uma resposta e equidade no tratamento das diferentes juntas de freguesia.
O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto seria tratado com equidade e no sentido de
se verificar o que faz ou não sentido. ------------------------------------------------------------------------ Deu conta de que os contentores para lixo existentes junto às escolas, em Ferrel, estão diariamente
a transbordar de lixo e com algum espalhado pelo chão. O senhor Vice-Presidente da Câmara
disse que iria verificar com os serviços a situação reportada, uma vez que não existiam nem falta
de contentores nem falta de meios. --------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se aos votos de felicitação já endereçados pelos seus colegas Vereadores. -------------- Lembrou que, há cerca de um mês, questionou como estava a ser preparada a época balnear,
adivinhando que não estavam a ser acauteladas as medidas necessárias, designadamente, no que
diz respeito aos equipamentos de apoio. Deu como exemplo a ausência de chuveiros na Praia da
Gamboa, manifestando o seu desagrado e desconforto pela falta de equipamentos, bem como pela
falta de limpeza das praias, concretamente a recolha dos limos em tempo útil. Alertou para a
situação e recomendou mais atenção. Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que tomasse nota
da sua preocupação relativamente à concentração de caixas de esferovite que se verifica junto ao
molhe, na Praia do Molhe Leste, na zona portuária. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse
que os equipamentos que existiam não estavam em condições de serem colocadas, tendo chegado
a sugerir que se fizesse alguns melhoramentos, como pinturas, decorações, etc. Disse que iria
verificar qual o ponto de situação, para que, rapidamente, se resolvesse a situação. Referiu os
chafarizes do Baleal e do Molhe Leste e disse ser um tipo de intervenção que deve continuar a ser
feito. Esclareceu que o trabalho de limpeza de praias está a correr bem, uma vez que não tem
qualquer registo de reclamação ou outra ocorrência. Deu nota de que, na semana anterior, na Praia
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da Gamboa, havia-se procedido à recolha e remoção do limo. O senhor Presidente da Câmara
disse que iria verificar com a Docapesca a situação das caixas de esferovite na zona portuária. --- Relativamente à questão da limpeza dos pesqueiros, alertou para a necessidade de haver uma
política de prevenção, referindo a existência de elementos dissuasores, que tenham uma atitude
pedagógica, junto dos utilizadores destes locais, no sentido de alertar para os problemas ambientais
associados a determinados comportamentos. O senhor Vice-Presidente da Câmara referiu a falta
de respeito e sensibilidade ambiental, pelo que a Câmara Municipal não pode ser responsabilizada
pelas situações que aparecem. Disse ter de haver uma equipa responsável pela limpeza destes
locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ter colocado ao senhor Vice-Presidente da Câmara, uma questão sobre a existência de
muitos ratos, nas imediações do Bairro dos Ferreiras, no Casal do Alto Foz, possivelmente devido
à acumulação de resíduos, no logradouro de uma habitação ali existente, que de uma forma alesta,
lhe respondeu que iria enviar os serviços de fiscalização ao local. Agradeceu a resposta, por parte
do senhor Vice-Presidente da Câmara, ao e-mail que enviou, reportando esta situação e disse saber
da existência de esgotos a céu aberto, uma questão muito mais profunda, do que uma notificação
a um proprietário para efetuar uma limpeza. Deu nota de se ter deslocado ao local e ter constatado,
in loco, a situação reportada, questionando o senhor Vice-Presidente da Câmara relativamente às
diligências tomadas. O senhor Presidente da Câmara solicitou que a questão fosse incluída na
próxima reunião do Conselho de Administração dos SMAS. -------------------------------------------- Lembrou que, aquando da aprovação do Regulamento de Autocaravanismo, foram apontadas
algumas alternativas para que não fosse um regulamento simplesmente castrador, que levasse os
autocaravanistas a não procurarem Peniche. Disse que, nessa altura, foi falada a possibilidade de
se acautelarem parques de autocaravanas, dizendo ser importante fazer um ponto de situação sobre
o assunto e verificar que, apenas 50% daquilo que foi perspetivado, se concretizou. Adjetivou de
indigno o parque informal de autocaravanas que existe junto ao fosso da muralha, que, para além
do impacto visual que tem, impossibilita vislumbrar-se o magnífico património, importantíssimo
para a defesa da costa. Referiu, também, o lado ambiental desta situação, uma vez que são
efetuados despejos para o espelho d’água, que afetam a qualidade das águas. O senhor Presidente
da Câmara disse ter assinado uma série de notificações relativamente a este assunto, dizendo que
algumas forças de segurança estão a atuar em conformidade, não havendo, da parte da Câmara
Municipal, qualquer condicionamento para tal. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que
junto ao fosso, onde se encontram as autocaravanas, existe um espaço privado de apoio às
autocaravanas, onde podem ser efetuados os despejos. Disse que, tendo em conta as evidências,
que remetem para a possibilidade de despejos efetuados pelos autocaravanistas e as alternativas
existentes para estacionamento de autocaravanas, se deveria equacionar e apresentar uma proposta,
no sentido de proibir o estacionamento naquele local. ---------------------------------------------------- Lembrou a recomendação de realização de uma reunião com os comerciantes do Largo 5 de
Outubro, Largo D. Pedro V e Rua José Estevão, tendo em conta a premência de uma atitude e de
uma tomada de decisão, por parte da Câmara Municipal, para responder a um abaixo-assinado,
questionando se o senhor Presidente da Câmara já havia contactado o primeiro subscritor da
petição. O senhor Presidente da Câmara disse que ainda não tinha contactado com o primeiro
subscritor, e que seriam notificados os signatários, para uma reunião de trabalho, para apreciação
da proposta que apresentaram. -------------------------------------------------------------------------------- Solicitou a lista de espera, relativamente aos pedidos para habitação social, em Peniche. --------- Relembrou o compromisso estabelecido, por parte do senhor Presidente da Câmara, em 26 de
junho de 2017, de facultar um ponto de situação escrito, em relação à empresa Conceitos Gourmet.
Disse ser um processo que se tem vindo a arrastar, alvo de grande escrutínio, sobre o qual se tem
de prestar contas à comunidade, pela qual foram eleitos, e considera não estarem a ser
responsáveis. Manifestou-se de consciência tranquila, por tudo ter feito para que a situação fosse
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rapidamente resolvida, dizendo não ser aceitável ser necessário tanto tempo para resolver este
assunto. O senhor Presidente da Câmara propôs que, na sexta-feira seguinte, se reunissem com
a Dr.ª Ana Cláudia Guedes e fosse efetuada a referida informação escrita. ---------------------------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 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 861/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor Presidente da
Câmara, datada de 27 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)
2) Informação sobre os custos associados ao desenvolvimento de Planos Urbanísticos – Pelouro
do Planeamento: -----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 862/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento da informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 27 de
junho de 2017, referente aos custos associados ao desenvolvimento de Planos Urbanísticos. -----O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Desenho do traçado da via paralela à Marginal Norte – Pelouro do Planeamento:-----------Deliberação n.º 863/2017: Deliberado voltar a apreciar o desenho do traçado da via paralela à
Marginal Norte em próxima reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços, sito na Praia do Molhe
Leste – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 864/2017: Deliberado apreciar o assunto referente ao estabelecimento de
restauração e bebidas e/ou prestação de serviços, sito na Praia do Molhe Leste, na próxima reunião
da Câmara Municipal. (DPGU NIPG 6324/16) -----------------------------------------------------------5) Implantação de edifício da Guarda Nacional Republicana, em Atouguia da Baleia – Pelouro
do Planeamento: -----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 865/2017: Deliberado avançar com o desenvolvimento do processo de
implantação de edifício da Guarda Nacional Republicana, em Atouguia da Baleia. -----------------O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------6) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de moradia unifamiliar e
garagem/anexo, na Seixeira, em Ferrel, apresentado por Vicky Andrea de Abreu Rodrigues –
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Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 866/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 4 de julho 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 Vicky Andrea de Abreu Rodrigues, no dia 24 de fevereiro de 2017, referente à
viabilidade para construção de moradia unifamiliar e garagem/anexo, a implantar no prédio
Rústico, sito na Seixeira, freguesia de Ferrel, nas condições do parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 28 de junho de 2017, ficando os projetos a
apresentar sujeitos ao regime de licenciamento administrativo, nos termos do RJUE.» -----------O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.506 DPGU R191/17) --------------------------------------------------------7) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação de loteamento para 3 lotes,
apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel – Pelouro do Urbanismo: ---------------------Deliberação n.º 867/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 4 de julho de 2017, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade para operação
de loteamento para três lotes, apresentado por João Batista Pires Gomes Maciel, na próxima
reunião da Câmara Municipal. (DPGU R282/17) ---------------------------------------------------------8) Pedido de licenciamento para construção de armazém de apoio à atividade pecuária, na
Figueirinha, Bôlhos, apresentado por Nuno Miguel Silva Costa – Pelouro do Urbanismo: ----Deliberação n.º 868/2017: Foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 4
de julho de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------«Decidir, se permite a utilização temporária do reservatório como fonte de abastecimento das
instalações sanitárias do armazém, conforme descrito no parecer dos SMAS, datado de 20 de
junho de 2017.
Em caso de permissão, o pedido de licenciamento pode ser deferido, ao abrigo do disposto no n.º
1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, nas
condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datado de 3 de julho de
2017.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara e o Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística fizeram
a apresentação do pedido de licenciamento. O senhor Presidente da Câmara propôs, verbalmente,
que se autorizasse e aprovasse o projeto, concedendo, no que diz respeito ao abastecimento de
água, um período de um ano para abastecimento de água de acordo com a proposta que o promotor
apresenta, para que, durante esse ano, tenha condições para que encontre uma solução,
nomeadamente através de um furo, com a devida autorização da Agência Portuguesa do Ambiente.
Resumindo, aprovar, a partir dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, e dar um prazo
de um ano para que, podendo fazer o fornecimento de água através de depósitos, depois se adeque
a uma das duas soluções preconizadas pelos SMAS. -----------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara submeteu a votação, não tendo havido votos contra nem
abstenções. (Doc.507 DPGU 107/16) -----------------------------------------------------------------------9) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em fração habitacional, sita Rua
Padre Cruz, n.º 1 - 1.º D.to, na Consolação, apresentado por Luís Filipe da Silva Sousa Alves –
Pelouro do Urbanismo:---------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 869/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 4 de julho 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: -----------------------------------------------------------------------------------------«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 fração habitacional do prédio sito na Rua Padre Cruz, n.º 1 –
1.º andar direito, no lugar de Consolação, freguesia de Atouguia da Baleia, apresentado em nome
de Luís Filipe da Silva Sousa Alves, no dia 29 de março de 2017, nas condições do parecer da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 29 de junho de 2017. Os
Projetos de especialidades, bem como os demais elementos, deverão ser apresentados no prazo
de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima referido.» (Doc.508 DPGU
55/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Pedido de licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de vedação, em
Bôlhos, apresentado por Florival Da Conceição Leonardo – Pelouro do Urbanismo: -----------Deliberação n.º 870/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 4 de julho de 2017, 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 indeferir o pedido, apresentado em
nome de Florival da Conceição Leonardo, no dia 5 de abril de 2017, para construção de moradia
unifamiliar e muros de vedação, a implantar no prédio rústico denominado “Rocio”, sito no lugar
de Bôlhos, freguesia de Atouguia da Baleia, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), por violar o disposto
nos n.os 4.1 e 6.1, do artigo 17.º do Plano Diretor Municipal, conforme descrito no parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 26 de junho de 2017.»
(Doc.509 DPGU 58/17) ---------------------------------------------------------------------------------------11) Pedido de licenciamento para alteração de fachada e alteração de uso em construção
existente, sita no Largo Bispo de Mariana, n.º 8, em Peniche, apresentado por Américo José
Martins Rapaz – Pelouro do Urbanismo: -----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 871/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 3 de julho 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 alteração de fachada e alteração do uso em construção existente, sita no Largo Bispo de
Mariana, n.º 8, em Peniche, apresentado em nome de Américo José Martins Rapaz, no dia 3 de
maio de 2017, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento
(DPGU), datado de 30 de junho de 2017. Os Projetos de especialidades, bem como os demais
elementos, deverão ser apresentados no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 20.º
do diploma acima referido.» (Doc.510 DPGU 78/17)----------------------------------------------------12) Pedido de licenciamento para alteração de estabelecimento comercial, sito na Rua do
Lapadusso, n.º 15, em Peniche, apresentado por Joaquim João Zarro – Pelouro do Urbanismo:
Deliberação n.º 872/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 3 de julho 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 alteração de estabelecimento comercial, sito na Rua do Lapadusso, n.º 15, em Peniche,
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apresentado em nome de Joaquim João Zarro, no dia 16 de maio de 2017, nas condições do
parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento (DPGU), datado de 30 de junho de
2017. Os Projetos de especialidades, bem como os demais elementos, deverão ser apresentados
no prazo de 6 meses, conforme dispõe o n.º 4 do artigo 20.º do diploma acima referido.» (Doc.511
DPGU 86/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------13) Pedido de licenciamento para ampliação da rede de abastecimento e saneamento de águas,
na vigência da licença de obras n.º 2/17, referente ao processo n.º 49/14, apresentado pela
empresa ITL - Investimentos Turísticos, L.da – Pelouro do Urbanismo: ----------------------------Deliberação n.º 873/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 4 de julho 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 ampliação da rede de
abastecimento e saneamento de águas, na vigência da licença de obras n.º 2/17, referente ao
processo n.º 49/14, a levar a efeito no lugar do Ninho do Corvo, na Rua do Cataló, freguesia de
Ferrel, apresentado em nome de ITL - Investimentos Turísticos, L.da, no dia 20 de junho de 2017,
tendo em conta o parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de
28 de junho de 2017.» (Doc.512 DPGU 109/17) ----------------------------------------------------------14) Instalação de parque de estacionamento de viaturas ligeiras, na Avenida do Mar, nos
Casais do Baleal, apresentado pela empresa Construções Pedras Muitas, L.da – Pelouro do
Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 874/2017: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 4 de julho de 2017, referente à instalação de parque de estacionamento de viaturas ligeiras, na
Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, apresentado pela empresa Construções Pedras Muitas, L.da,
em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 8/17) -----------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
15) Obras a realizar por administração direta, de 10 de julho a 1 de setembro de 2017 – Pelouro
das Obras Municipais:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 875/2017: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta do senhor
Vice-Presidente da Câmara, datada de 6 de julho de 2017, referente às obras a realizar por
administração direta, de 10 de julho a 1 de setembro de 2017. (NIPG 10361/17)--------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
16) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais do Município, para o ano de 2017 (modificação 12) – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 876/2017: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido em 4 de julho de 2017, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, 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, que se anexa, aprovo, ao abrigo da premissa prevista no
n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no uso da competência
prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
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alteração aos documentos previsionais, para o ano 2017 (modificação n.º 12), conforme consta
dos documentos anexos à referida informação.» (Doc.513 NIPG 10249/17) ------------------------17) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a maio de 2017, e fundos disponíveis referentes a maio e
junho de 2017 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 877/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento dos mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a maio de 2017, e fundos disponíveis referentes
a maio e junho de 2017. (NIPG 10354/17) -----------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
18) Candidatura ao Regime de Fruta Escolar, ano letivo 2017/2018 – Pelouro da Educação: Deliberação n.º 878/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, de 30 de junho de
2017, em anexo, proponho que a Câmara Municipal autorize o Município de Peniche a apresentar
candidatura ao Regime de Fruta Escolar – ano letivo 2017/2018 junto do Instituto Financeiro da
Agricultura e Pescas, I.P.» (Doc.514 NIPG 9937/17)----------------------------------------------------19) Regime Europeu de Fruta Escolar, ano letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação: ---------Deliberação n.º 879/2017: Por proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 3 de julho de 2017,
a Câmara Municipal tomou conhecimento da informação do Pelouro da Educação, datada de 30
de junho de 2017, referente ao Regime Europeu de Fruta Escolar, ano letivo 2016/2017. (NIPG
9940/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
20) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento afeto ao contrato de
execução de competências delegadas celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia da
Serra d’El-Rei, referente ao ano de 2017 – Pelouro de Ligação às Freguesias: -------------------Deliberação n.º 880/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 6 de julho 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, 17/2017, que se anexa, proponho que a Câmara
Municipal autorize o pagamento de 205,33 € à Freguesia da Serra d´El-Rei, para comparticipar
em 50% o pagamento das despesas com a manutenção dos equipamentos afetos ao exercício das
competências delegadas, realizada em 2017, nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Contrato de
Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta
de Freguesia da Serra d´El-Rei, em 2 de maio de 2014.» (Doc.515 NIPG 814/17) -----------------PROTOCOLOS:
21) Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e as associações
protetoras de animais – Pelouro de Gestão Ambiental e Energética: --------------------------------Deliberação n.º 881/2017: Deliberado apreciar o texto da proposta de protocolo de colaboração a
celebrar entre o Município de Peniche e as associações protetoras de animais, na próxima reunião
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da Câmara Municipal. (NIPG 9914/17) --------------------------------------------------------------------22) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e o Clube Stella Maris de Peniche para
reabilitação do piso de um pavilhão desportivo – Pelouro do Desporto: ----------------------------Deliberação n.º 882/2017: Deliberado apreciar o texto do protocolo a celebrar entre o Município
de Peniche e o Clube Stella Maris de Peniche, para reabilitação do piso de um pavilhão desportivo,
na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10626/17) -------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
23) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro do Vale Verde, em
Peniche, e definição do valor da renda – Pelouro da Solidariedade Social: ------------------------Deliberação n.º 883/2017: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do 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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, assim como o estipulado na alínea c) 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,
e ainda, o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 32/2016 de 24 de agosto, que
altera a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro.
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, relativo à atualização do valor da renda de casa.»
(Doc.516 NIPG 10381/17) ------------------------------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
24) Ocupação de espaço público para exposição de veículos, requerida pela empresa Lubrigaz,
S.A. – Pelouro das Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------Deliberação n.º 884/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho 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 Lubrigaz, SA, por mail registado nestes serviços no dia 13
de junho de 2017, considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 28 de junho de 2017, proponho que seja deliberado o indeferimento do
pedido de emissão de uma licença de ocupação da via pública, para exposição de veículos
automóveis, nos termos do disposto nos artigos 84.º e 22.º do Regulamento de Publicidade e de
Ocupação do Espaço Público, entre os dias 10 a 16, ou em alternativa de 17 a 23 de julho de
2017, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, ou Jardim Público desta Cidade, considerando serem
as atividades que vão ser desenvolvidas naquela área, durante o período de verão, incompatíveis
com a pretensão.» (Doc.517 NIPG 9025/17) --------------------------------------------------------------25) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de serviços de
restauração e bebidas, por ocasião da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, requerida por
Vânia Patrícia Duarte Cordeiro – Pelouro das Atividades Económicas:-----------------------------
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Deliberação n.º 885/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Na sequência do requerimento apresentado pela senhora Vânia Patrícia Duarte Cordeiro, no
dia 25 de janeiro de 2017, para a ocupação do espaço público, com a instalação de uma unidade
móvel de caráter não sedentário para prestação de serviços de restauração (carrinho para venda
de pipocas e algodão doce) com 2 m2, durante o evento “Mostra Internacional de Rendas de
Bilros”, no jardim público, na zona da estátua da Rendilheira, em Peniche, nos dias 21,22 e 23
de julho de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 5 de julho de 2017, e sendo uma competência da Câmara Municipal,
conforme disposto no artigo 22.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público,
proponho que, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 60.º do referido regulamento, seja deferido o
pedido apresentado e emitido a respetiva licença.» (Doc.518 NIPG 10359/17) ---------------------26) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de serviços de
restauração e bebidas, por ocasião do Carnaval de Verão de 2017, requerida por Ana Cristina
Acabôa da Costa Andrade e Nuno Marco Pontes Andrade – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 886/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas. -----------------------------------------------------------------------------------------«Na sequência de requerimentos apresentados pelos senhores Ana Cristina Acabôa da Costa
Andrade e Nuno Marco Pontes Andrade, registados nestes serviços no dia 3 de janeiro de 2017,
para a ocupação do espaço público, com a instalação de duas unidades móveis de caráter não
sedentário com 8 m2 cada, para prestação de serviços de restauração e bebidas durante o evento
“Carnaval de Verão”, nos dias 29 e 30 de julho de 2017, e no dia 29 de julho de 2017,
respetivamente, junto à escadaria da Capitania de Peniche, e considerando a informação da
Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 5 de julho de 2017, e sendo
uma competência da Câmara Municipal, conforme disposto no artigo 22.º. do Regulamento de
Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, proponho que, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo
60.º do referido regulamento, sejam deferidos os pedidos apresentados e emitidas as respetivas
licenças.» (Doc.519 NIPG 24/17) ---------------------------------------------------------------------------27) Ocupação de espaço público para animações de rua, requerida pela empresa Creative
Circus - Companhia de Animação e Espetáculos Circenses – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 887/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho 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 Grupo Creative Circus, por requerimento, datado de 27 de junho
de 2017, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 4 de julho de 2017, proponho que, conforme disposto no artigo 22.º do
Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público (RPOEP), e nos termos do artigo
84.º do mesmo diploma legal, se emita uma licença para ocupação da via pública, com atividades
de animação de rua (circenses), conforme programa e condições anexas:
Período diurno: Workshop de circo e dança, gratuito.
Local: Jardim público.
Data: 10 a 14 de julho de 2017, das 15 às 18 horas.
Com montagem de estrutura aligeirada (tipo tenda) com cerca de 25 m2.
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Período noturno: Espetáculo “Belly Fire” (fogo e dança).
Local: Jardim público (considerando os possíveis constrangimentos na zona do Campo da
República).
Data: 10 a 14 de julho de 2017, a partir das 22 horas.
Com ocupação da via pública em cerca de 30 m2.
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 requerente do pagamento de taxas pelo
licenciamento da referida ocupação.» (Doc.520 NIPG 9849/17) --------------------------------------28) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de serviços de
restauração e bebidas, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 7 de julho a 4 de agosto
e de 13 a 28 de agosto, requerida pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 888/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho 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 da Freguesia de Ferrel, por seu ofício n.º 26, de 4 de julho de 2017,
registado sob o n.º 10786, a 5 de julho de 2017 (NIPG 10329/17), e a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 6 de julho de 2017, proponho que a
Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 60.º do Regulamento de
Publicidade e Ocupação do Espaço Público, autorize a instalação e funcionamento de uma
unidade móvel de Serviços de Restauração e Bebidas de Caráter não Sedentário - URBNS
(farturas e afins), junto ao Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, fora das datas alusivas às
festividades em honra de Nossa Senhora da Guia (de 5 a 12 de agosto de 2017), para os seguintes
períodos: de 7 de julho a 4 de agosto (29 dias) e de 13 a 28 de agosto (16 dias), devendo a
exploradora da URBNS efetuar a Mera Comunicação Prévia, nos termos da alínea m) do n.º 1 do
artigo 4.º do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e
Restauração (RJACSR).» (Doc.521 NIPG 10329/17) ----------------------------------------------------29) Licenciamento de publicidade em táxi, requerido pela empresa Táxis Vasco, Sociedade
Unipessoal, L.da – Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------Deliberação n.º 889/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 27 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 Táxis Vasco, Sociedade Unipessoal, L.da, por requerimento
registado nestes Serviços, em 27 de junho de 2016, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 5 de julho de 2017, para a colocação
de publicidade na viatura de transportes públicos de aluguer da marca Skoda Super Break,
matrícula 75-SD-08, com a licença municipal n.º 20, proponho que se autorize a emissão de uma
licença para a colocação de publicidade comercial, com a área de 4 m2, nos termos do artigo 80.º
do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, devendo o requerente cumprir
com as regras relativas à cor de identificação do veículo.» (Doc.522 NIPG 10277/17) -----------APOIOS DIVERSOS:
30) Atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras de festas anuais de diversas
localidades do concelho – Pelouro do Associativismo: --------------------------------------------------
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Deliberação n.º 890/2017: Deliberado apreciar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 6 de julho de 2017, referente à atribuição de apoio financeiro às entidades organizadoras
de festas anuais de diversas localidades do concelho, na próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 10624/17) -----------------------------------------------------------------------------------------------31) Atribuição de apoio extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de
Peniche, referente à colaboração em eventos organizados pelo Município – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 891/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho 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 Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche,
proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda à referida entidade um
subsídio extraordinário, no valor de 2405,00 euros, referente à colaboração nos eventos
organizados pelo Município “Dia do Pescador, Triatlo e Corrida das Fogueiras”.» (Doc.523
NIPG 10062/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------32) Isenção do pagamento de taxas relativas a publicidade, requerida pela ADEPE - Associação
para o Desenvolvimento de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------Deliberação n.º 892/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho 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 ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, por
requerimento datado de 7 de abril de 2017, para concessão de isenção de taxas relativas ao
licenciamento de 5,50 m2 de publicidade, nas fachadas da sua sede, sita na Avenida do Porto de
Pesca, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, de 5 de julho de 2017, proponho que se autorize a isenção do pagamento das referidas
taxas, no valor anual de 188,10 euros, considerando estarem reunidos os pressupostos para tal,
conforme disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas Tarifas e Preços
deste Município.» (Doc.524 NIPG 10360/17) -------------------------------------------------------------ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:
33) Compensação financeira a Rui Santos, por danos emergentes da não entrega de abrigo na
ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades Económicas: ----------------------------------------------Deliberação n.º 893/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho 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 prestada pela DDAF em anexo, proponho que a Câmara Municipal
autorize o pagamento de 1379,88 € ao senhor Rui Santos pelos custos incorridos com a aquisição
de combustível, conforme documentos apresentados, a título de compensação pelos custos
emergentes da não entrega do Abrigo no hiato temporal que decorreu entre a decisão de
atribuição dos Abrigos, dia 20 de fevereiro de 2017, e a entrega do Abrigo n.º 2, dia 16 de maio
de 2017.» (Doc.525 NIPG 7334/17) ------------------------------------------------------------------------34) Compensação financeira a Rogério Leitão, por danos emergentes da não entrega de abrigo
na ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------Deliberação n.º 894/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
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de 6 de julho 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 prestada pela DDAF em anexo, proponho que a Câmara Municipal
autorize o pagamento de 1608,44 € ao senhor Rogério Leitão pelos custos incorridos com a
aquisição de combustível, conforme documentos apresentados, a título de compensação pelos
custos emergentes da não entrega do Abrigo no hiato temporal que decorreu entre a decisão de
atribuição dos Abrigos, dia 20 de fevereiro de 2017, e a entrega do Abrigo n.º 10, dia 16 de maio
de 2017.» (Doc.526 NIPG 9266/17) ------------------------------------------------------------------------35) Compensação financeira a António Braz, por danos emergentes da não entrega de abrigo
na ilha da Berlenga – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------Deliberação n.º 895/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 6 de julho 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 prestada pela DDAF em anexo, proponho que a Câmara Municipal
autorize o pagamento de 512,52 € ao senhor António Braz pelos custos incorridos com a aquisição
de combustível, conforme documentos apresentados, a título de compensação pelos custos
emergentes da não entrega do Abrigo no hiato temporal que decorreu entre a decisão de
atribuição dos Abrigos, dia 20 de fevereiro de 2017, e a entrega do Abrigo n.º 9, dia 16 de maio
de 2017.» (Doc.527 NIPG 6079/17) ------------------------------------------------------------------------RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:
36) Apresentação do Festival Blue Fest – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------Deliberação n.º 896/2017: Esteve presente na reunião o senhor Pedro Norton de Matos que fez a
apresentação de uma proposta para a realização do Festival Blue Fest, em Peniche, no ano de 2018.
DIVERSOS:
37) Passeio Sénior à Cidade de Évora - Rota da Primavera – Pelouro da Solidariedade Social:
Deliberação n.º 897/2017: Deliberado apreciar a informação da senhora Vereadora Clara
Abrantes, datada de 6 de julho de 2017, referente ao passeio Sénior à Cidade de Évora, na próxima
reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10488/17) ---------------------------------------------------------38) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: --------------------------------------------------------Deliberação n.º 898/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de situação
do processo referente à Fortaleza de Peniche. -------------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
Deliberação n.º 899/2017: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, para que reunião ordinária de caráter público, que se realizará no dia 17
de julho de 2017, tenha início às nove horas e trinta minutos, realizando-se o período de audição
do público às catorze horas e trinta minutos.---------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 900/2017: 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
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da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e trinta 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
24 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)
_____________________________________

