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ATA N.º 19/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2018
Aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Henrique
Bertino Batista Antunes, Presidente, Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente, Mark Paulo
Rocha Ministro, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Cristina Maria Luís Leitão, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves e Jorge Serafim Silva Abrantes, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a
Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.----------------------------------------------------------- 2.º - Período de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------- 4.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal,
apresentada pela empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo;
------------------- 2) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal,
apresentada pela empresa Sitacim, Unipessoal, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------- 3) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal,
apresentada em nome de Escola de Surf do Baleal, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------------- 4) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar,
anexos, garagem e piscina, para o prédio sito na Rua do Aterro, na Serra d’El-Rei, apresentado
em nome Mário Joaquim Ramos Jordão – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, para o prédio
sito na Rua do Moinho, em Geraldes, apresentado pela empresa Ferrolumínio Unipessoal, L.da Pelouro do Planeamento e Urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 6) Sinalização vertical no cruzamento da Rua do Juncal com a Rua da Igreja,
nos Casais Mestre Mendo – Pelouro do Trânsito; ---------------------------------------------------------------------------- 7) Sinalização vertical na Rua Ilha da Madeira, em Peniche – Pelouro do
Trânsito;
----------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Contratação de cozinheiro no âmbito do protocolo celebrado entre o
Município de Peniche e Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche (CSPCMP) –
Pelouro dos Recursos Humanos;------------------------------------------------------------------------------------------------ 9) Contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de
Peniche, para a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso Técnico de
Receção Hoteleira – Pelouro da Administração Geral;-------------- -------------------------------------------------------- Intervenção social: -------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Abertura de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento 2018/2019 – Pelouro da Solidariedade Social; ----------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de
2018 – Pelouro dos Recursos Humanos; ------------------------------------------------------------------------------------ Eventos de iniciativa municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 12) Rota da Saúde de Peniche – Pelouro da Solidariedade Social; ------------------
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----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 13) Apoio financeiro à Freguesia de Ferrel – Pelouro de Ligação às Freguesias;----------------- Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 14) Procedimento concursal para atribuição de duas licenças de uso privativo,
pela Docapesca – Portos e Lotas, S.A., para ocupação e utilização de duas instalações, sitas na
Ribeira Velha, para apoio à atividade marítimo -turística na venda de bilhetes e tarefas afins –
Pelouro da Administração Geral; --------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 15) Licenciamento do evento desportivo, denominado 2.º Peniche Trail 2018,
solicitado pelo Agrupamento de Escuteiros 512 Peniche, com isenção de taxas - Pelouro da
Administração Geral; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora
do Amparo, e de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei e junto à ermida de Nossa Senhora
do Amparo, requerido pela Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, com isenção
de taxas – Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) Apoio para a edição de um livro de Raquel Herminio, denominado “Ser
Ferrel” – Sector de Cultura; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Atribuição de apoio logístico ao Peniche Amigos Clube, para a participação
no 1.º Triatlo Jovem, Circuito Jovem do Centro Litoral – 5.ª Etapa – Pelouro do Desporto; -------------------------- 19) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche, para participação de Bombeiros Voluntários em formações no
Estrangeiro- Pelouro da Proteção Civil.-------- ------------------------------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta e cinco minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --Estiveram presentes os senhores: Inês Lourenço, Secretária de Apoio à Vereação, Josselène
Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, e
Marina Viola, Assistente Técnica da Divisão de Administração e Finanças, durante toda a
reunião, Ana Carriço, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de
substituição, e Rodrigo Lopes, Técnico Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos um a cinco da ordem do dia. -----RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Rogério Manuel
Dias Cação e a senhora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, cidadã que se seguia na
respetiva lista, 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 o
cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Jorge Serafim Silva
Abrantes, da Coligação Democrática Unitária, conforme exarado no Edital n.º 127/2017, de 31
de agosto, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, reconheceu a
identidade e legitimidade do referido cidadão, pelo que este passou, 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. --------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas
dadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva Carvalho disse que era técnico de projetos de arquitetura, estando a aguardar
decisão, por parte da Câmara Municipal, relativamente ao processo n.º 1/2018. Deu conta que a
informação que foi transmitida foi que teria que colocar cobertura na casa, tendo mostrado
imagens do projeto, com melhor qualidade. O senhor Presidente da Câmara agradeceu a
presença, referindo que o pretendido era perceber a sensibilidade do responsável pelo projeto,
caso entendesse manter aquela proposta seria sobre a que a Câmara Municipal iria decidir. -------Tiago Bernardino solicitou o ponto de situação relativamente ao processo de atribuição das
licenças no espaço da antiga casa do Cabo de Mar. O senhor Presidente da Câmara disse que o
assunto estava agendado naquela reunião de Câmara e que iria ser votado, mas que iriam sugerir
à Docapesca que dê cumprimento ao concurso pelos cinco anos. Deu conta que estava agendada
uma reunião com o Conselho de Administração da Docapesca. Pediu desculpa por algum
incómodo que tenha sido criado. O senhor Tiago Bernardino agradeceu a todos os membros da
Câmara Municipal e ao senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------Alexandre Cruz disse que o assunto era o mesmo que o do senhor Tiago Bernardino. O senhor
Presidente da Câmara desejou que tivessem uma boa atividade comercial e turística.-------------Maria Natália Ximenes referiu, novamente, o assunto da atribuição dos abrigos da Berlenga.
Disse que tinha sido informada para aguardar uma resposta, em relação ao assunto, porque iriam
averiguar, tendo-se mantido a avaliação anteriormente tomada, com base em falsas declarações,
de candidatos que faziam parte da comissão. Disse que o seu marido, senhor Vítor Ximenes,
tinha todas as condições para satisfazer o concurso, perguntou, novamente, porque tinha sido
excluído. Perguntou se aquela decisão se iria manter, referindo que pretendia ter acesso às outras
candidaturas. O senhor Presidente da Câmara disse que nenhum dos membros da Câmara
Municipal interveio no processo. Disse que a proposta era elaborada com base num parecer de
uma comissão. Referiu que já tinha solicitado que fizessem prova de que o processo estava
errado. Referiu que a decisão da Câmara Municipal estava tomada, podendo, logo que possível,
ser avaliada a questão das duas casas que não foram ocupadas. Disse, ainda, que tinham todo o
direito de reclamar. A senhora Maria Natália Ximenes perguntou que provas queriam que
argumentassem que o senhor Vítor Ximenes esteve na Berlenga. O senhor Presidente da
Câmara disse que as pessoas se deveriam informar e fazer uma avaliação do que se tinha
passado. Referiu que deveriam apresentar provas que evidenciassem que a Comissão estava
errada, que existia um complô e má-fé. Referiu que a Câmara Municipal agradecia o trabalho
realizado pela Comissão, porque não tinham condições para fiscalizar e formar opinião
relativamente àquele assunto. ---------------------------------------------------------------------------------Tiago Ximenes referiu que o artigo 5.º daquele concurso dizia que “a comissão é meramente
consultiva”, e na análise das candidaturas dizia que a antiguidade da inscrição marítima era de
25%, que a antiguidade da atividade era 50%, e a atividade ser única era 25%, não via onde
estava a assiduidade. Disse que a atividade tinha que ser única, e, não querendo atacar ninguém,
existem vários em que a atividade não era única, e se podem consultar a Comissão para a
assiduidade, que não existia, também poderiam consultar para a atividade não ser única.
Solicitou que averiguassem quem tinham na comissão e se a atividade era única. Perguntou de
que forma a Comissão poderia dizer que o senhor Vítor Ximenes não era assíduo na Berlenga, se
existiam dois ou três membros da Comissão que nem poderiam lá estar, porque estão sozinhos. O
senhor Presidente da Câmara disse que era verdade que o parecer da comissão era consultivo,
mas não seria a Câmara Municipal a fiscalizar quem pescava na Berlenga. Disse, ainda, que se
tinham segurança nas argumentações, porque é que não as usavam para reclamar e desmontar as
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ilegalidades que referiram. Declarou que não existe nenhum membro da Câmara Municipal
contra os seus interesses. ---------------------------------------------------------------------------------------João Campos disse que pretendia falar sobre concessões e surf. Referiu que achava injusto
terem que pagar nadadores salvadores, com um custo na ordem dos dez mil euros por época, e
toda a gente dava aulas no espaço que ele pagava, não conseguindo trabalhar, obrigando-se a ir
para fora. Relativamente ao surf e ao seu desenvolvimento na zona, disse que se deveria proteger
o que era nosso, criar emprego para os habitantes da terra. Deu conta que estavam a ser emitidas
licenças a toda a gente e de todo o lado, e que a imagem que passavam para fora era que em
Peniche eram só “drogados e chungaria”, não estando de forma alguma a desenvolver aquilo que
é nosso. Disse que achava que se deveria tentar implementar escolas, em que as de Peniche
estariam em vantagem, e às de fora era emitida uma licença da Almagreira para fora. Disse,
ainda, que deveria haver uma estratégia para que as escolas de Peniche sejam certificadas. Deu
conta que nas escadas de acesso à praia existia um mercado, a céu aberto, de tráfico de droga,
tendo o próprio feito queixa na Polícia de Segurança Pública. Solicitou apoio para que seja feito
alguma coisa. O senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal estava
preocupada, tendo o assunto já sido abordado em reunião. Deu conta que foi promovida uma
reunião com algumas escolas de surf para debater o assunto. Disse, ainda, que foi promovida
uma reunião com a Autoridade Marítima, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com o
Turismo do Centro, onde estiveram presentes vários membros da Câmara Municipal e o que
ficou combinado foi que, logo que fosse possível, iriam reunir uma comissão restrita para
começarem a analisar a possibilidade de proporem mudanças na legislação ou nos regulamentos.
Relativamente à situação das escadas, disse que iriam tentar sensibilizar e intervir, agradecendo a
informação. Referiu que iriam analisar e tudo o que dependesse do executivo municipal o fariam,
em conjunto com os concessionários de praia e com as escolas locais de surf. A senhora
vereadora Cristina Leitão agradeceu a exposição do tema. Disse que, apesar de não ter estado
na reunião com as escolas esteve na reunião com as autoridades, e chegou a uma conclusão que
se prendia com o facto de haver várias entidades que geriam o mesmo espaço e que cada um
tinha as suas regras, todavia, achava que se a Câmara Municipal regulamentasse minimizaria de
alguma forma o problema. Disse que a questão essencial passaria por uma estratégia e pela
certificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino:
-Informou que, da ida à Berlenga, iria resultar um relatório da Agência Portuguesa do Ambiente
que iria referir a existência de alguns riscos de segurança, sendo os mais assinaláveis junto ao
cais e na praia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que estava a diligenciar a contratação de um arquiteto para elaboração de projetos. ----Deu conta que fez um convite à Agência Portuguesa do Ambiente para uma visita a Peniche no
sentido de se verificar um conjunto de situações que necessitam de intervenção. --------------------Referiu que existia a possibilidade de realizar uma reunião com a Administração da Docapesca
para avaliação da zona portuária. -----------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento que foi promovida uma primeira reunião com técnicos municipais, no
sentido de se começar a elaborar a proposta de candidatura com vista à reabilitação das
muralhas, tendo sido solicitada uma reunião com a Direção Geral do Património Cultural. --------
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-Disse que fez uma visita ao edifício Taskareia, referindo que era desolador o estado em que se
encontrava, e era triste o potencial que tinham por aproveitar.-------------------------------------------Fez referência à iniciativa de ontem e deu os parabéns pela forma como foi dirigida. --------------Em relação à candidatura que estava a decorrer de alteração do projeto do edifício da antiga
central elétrica, disse que a equipa do projeto solicitou que a Câmara Municipal indicasse uma
denominação, sendo a sua opinião que “Biblioteca Municipal” seria a referência principal,
estando também a ser solicitado um nome para o auditório, que não sendo significativo porque
poderiam mais tarde avaliar outras situações, sugeriu que fosse atribuído o nome do senhor João
Augusto Tavares Barradas, mesmo tendo consciência que ele merecia mais. ------------------------Senhora Vice-Presidente da Câmara, Ana Rita Petinga:
-Felicitou a Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e do senhor Padre Diogo
pela disponibilidade, na organização e na ajuda para as comemorações do dia do pescador na
Nazaré, tendo participado na procissão do mar. ------------------------------------------------------------Agradeceu ao Grupo Calé, à Escola Superior de Tecnologia do Mar, à Escola Superior de Artes
e Design e aos colaboradores do Município pela ajuda e apoio à iniciativa da Renda Doce, e
homenagem às mães rendilheiras, e agradeceu a presença dos senhores vereadores e às
rendilheiras que estiveram presentes. -----------------------------------------------------------------------Senhor vereador Mark Ministro:
-Disse que concordava com o nome proposto para o auditório. -----------------------------------------Senhor vereador Filipe Sales:
-Associou-se aos votos de felicitação ao Grupo Calé e às escolas, referindo que aquele era um
projeto que já tinha começado há uns meses, que teve o seu corolário com aquela apresentação
no dia anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao nome do auditório João Augusto Tavares Barradas, disse que, havendo a
possibilidade de alteração do nome do edifício em si, poderiam chegar a um consenso de atribuir
o nome de “Centro Cívico João Augusto Barradas”, porque achava que o mesmo deveria ser
evocado de uma forma mais solene e num edifício de maior dimensão.--------------------------------Solicitou um ponto de situação relativamente ao pré-escolar, às alterações que estão a ser
preparadas para o próximo ano, perguntou sobre as refeições a serem providenciadas na oferta
pública do pré-escolar, o que estava a ser preparado, também, ao nível da componente de apoio à
família, designadamente no período pós letivo. O senhor vereador Mark Ministro disse que
estava a ser analisada, ao nível das refeições duas situações, a possibilidade de parceria com
outras entidades para as fornecer ou fazê-lo com os recursos existentes. Relativamente à
componente de apoio à família, disse que seriam cerca de 150 crianças, e no caso de se avançar,
seria com um teste piloto para 30 crianças. Deu conta que existia na cidade outro de tipo de
valências a prestação aquele serviços, e que no caso de ser prestado pelo Município, o mesmo
iria ser pago. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Saudou a presença do senhor vereador Jorge Abrantes. --------------------------------------------------Relativamente à Nau dos Corvos, perguntou se já havia alguma novidade, algum horizonte para
uma tomada de decisão. O senhor Presidente da Câmara disse que aguardava a realização de
uma reunião com a senhora Dr.ª Ana Cláudia Guedes.----------------------------------------------------Solicitou um ponto de situação em relação à Fortaleza de Peniche e do projeto museográfico.
Disse que soube que a comissão de instalação dos conteúdos do Museu Nacional da Resistência
e da Liberdade de Peniche os entregou ao senhor Ministro, há relativamente pouco tempo, tendo
ficado desapontado porque sentiu que no conto de toda a história de uma fortaleza, datada do
século XXVI, era feito um sublinhado muito forte, sobretudo relativamente ao século XX e era
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interessante que tivesse outro tipo de conteúdos. Perguntou que conversações estavam a ser
feitas em relação àquela matéria conjuntamente com a DGPC e com o Ministério da Cultura.
Referiu que tinha sido informado que estava a ser preparada uma reunião com a população sobre
a Fortaleza de Peniche e sobre o Museu e perguntou se existia algum fundamento de verdade
naquela intensão de reunir. O senhor Presidente da Câmara disse que não se iria pronunciar em
relação ao projeto. Referiu que aquele equipamento era da Administração Central, mas que
tentaram e iriam continuar a procurar influenciar a possibilidade da Câmara ficar com os espaços
do designado Bloco E, mas o que se sabia era o mesmo que ele próprio sabia. Em relação à
reunião com a população disse que desconhecia. ----------------------------------------------------------Relativamente à Zona Industrial do Vale do Grou, questionou sobre qual o ponto de situação, se
já havia algum desenvolvimento. O senhor Presidente da Câmara disse que queria envolver a
equipa do PDM, havendo já uma listagem de todos os proprietários dos terrenos, sendo sua
pretensão fazerem uma reunião exploratória, sendo a sua primeira opção a unidade de execução
próxima da Horta Pronta, por ter menos proprietários, para verem o que se poderia fazer de
seguida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, a Organização apresentou um projeto
para a festa do ano 2018, e estabeleceram como deadline para que fosse declarado o apoio
financeiro, o final do mês de janeiro, perguntou se havia algum horizonte para o assunto ser
devidamente agendado e ser tomada uma decisão relativamente àquela matéria. O senhor
Presidente da Câmara disse que tinham ocorrido reuniões, havendo um pré-acordo, estando a
senhora Vice-Presidente a acompanhar o assunto. Referiu que a Câmara Municipal teria que
repensar a sua estratégia nos envolvimentos que iria ter com as festas, que são meritórias, mas
que, em termos logísticos, punham tudo em causa, em termos dos serviços municipais. O senhor
vereador Filipe Sales solicitou explicações sobre o pré-acordo. O senhor Presidente da Câmara
disse que tinha a ver com a linha de apoio que a Câmara Municipal poderia promover à
organização. Referiu que estava a ser preparada uma proposta que iria ser presente em reunião de
câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou de que forma estava a ser trabalhado o programa concelhio estratégico na área do
turismo e quando é que teriam algumas guidelines para poderem saber o que estava a ser gizado.
O senhor Presidente da Câmara disse que iria ser elaborado e que os senhores vereadores iriam
ser convidados a participar em reuniões de elaboração dos documentos. -----------------------------Senhora vereadora Cristina Leitão:
-Perguntou como estava ser tratado o assunto dos pluviais da Praça Augusto Seara. O senhor
Presidente da Câmara disse que o assunto foi encaminhado e avaliado na altura. Referiu que o
Pingo Doce tinha sido contactado, e informaram que iriam iniciar algumas obras, achando que
era o momento certo para que fossem feitas aquelas intervenções. -------------------------------------Questionou sobre a Regueira do Poço, referindo que o senhor Presidente da Câmara tinha dado
informação sobre o assunto, todavia, não tinha sido conclusivo. O senhor Presidente da
Câmara disse que deveriam ver o enquadramento em relação à proposta da equipa do PDM, no
que dizia respeito à passagem de uma estrada. Em relação ao que estava para trás, disse que
foram solicitados pareceres jurídicos e informações relativamente ao cadastro do terreno, estando
naquele momento a aguardar. ---------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao caminho público em frente à Quinta do Gato Cinzento, perguntou como
estava aquele dossier. O senhor Presidente da Câmara disse que foram solicitados aos serviços
da câmara a confirmação dos limites da propriedade para saber se poderiam intervir. ---------------Disse que solicitou, em novembro de 2017, informação sobre habitação social num relatório
atualizado, o que ainda não foi presente. O senhor Presidente da Câmara disse que era mesmo
necessário fazerem um relatório com base nas intervenções efetuadas nas casas do Bairro do
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Calvário e outras, mas também, das grandes necessidades que existem nas casas dos bairros
sociais. Referiu que se iria fazer o ponto de situação das dívidas que existem de rendas. Disse,
ainda, que estavam a desenvolver um processo de confirmação das inúmeras candidaturas que
existiam a solicitar a atribuição de habitação social. -------------------------------------------------------Fez referência que se mantinha a preocupação relativamente a algumas concessões, sabendo
que, em relação à concessão da Prageira, era necessário fazerem um contacto com o Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, perguntou se já tinha sido feito o contacto. O senhor
Presidente da Câmara disse que, relativamente à Prageira, solicitou ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social uma avaliação da situação, tendo sido dada a resposta de que os
edifícios já não eram propriedade do mesmo, foram transferidos para o Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana (IHRU). Referiu que iriam verificar a disponibilidade do IHRU para
reunir, para se tratar daquele e de outros assuntos. ---------------------------------------------------------Disse que aguardava informação relativamente à loja n.º 13 do mercado municipal, perguntou o
que tinha acontecido depois da tomada de decisão e da deliberação de Câmara em relação à
mesma. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar à Divisão de Energia e
Ambiente para preparar uma informação. -------------------------------------------------------------------Relativamente ao Centro de Saúde de Peniche, verificou o que foi dito pela ARS sobre aquela
matéria, no fundo, contradizendo um pouco aquilo que diziam os técnicos de saúde, e que eles
próprios disseram, criando-lhe uma preocupação ter sabido que a sala de espera do centro de
saúde era partilhada com a sala de espera das urgências do hospital e solicitou que fosse prestada
uma informação atualizada. O senhor Presidente da Câmara disse que tinha solicitado, na
semana passada, uma reunião e uma visita ao Hospital e foi-lhe dito que estavam a preparar a
mesma e que, provavelmente, iria ter lugar durante aquela semana. ------------------------------------Fez referência a uma zona de viveiros de plantas na parte traseira do cemitério municipal,
referindo que era necessário haver ali uma intervenção. O senhor Presidente da Câmara disse
que, por sua vontade, os viveiros já não estavam naquele local. Referiu que a Rua das Estelas era
para alargar e serem retirados dali os viveiros. Disse, ainda, que uma das possibilidades para
colocação dos viveiros seria a sul do cemitério, não havendo, neste momento, recursos nem
projeto elaborado. ----------------------------------------------------------------------------------------------Senhor vereador Jorge Abrantes:
-Agradeceu todas as saudações que lhe foram dirigidas, referindo que eram gratificantes. ---------Congratulou-se e associou-se às felicitações, quer com as comemorações do dia do Pescador na
Nazaré, quer com o lançamento da Renda Doce.-----------------------------------------------------------Felicitou a Serra d`El-Rei pela realização da 2.ª Feira da Saúde. ---------------------------------------Verificou que estava condensado o dia-a-dia das reuniões de câmara do anterior mandato, onde
todo aquele somatório de questões foram, permanentemente, pressionados para que houvessem
respostas. Disse que se deveria prosseguir a fazer pontos de situação e tentar encontrar soluções
porque de facto o Município merecia. ----------------------------------------------------------------------Senhor vereador Jorge Gonçalves:
-Deu as boas vindas ao senhor vereador Jorge Abrantes. -------------------------------------------------Associou-se às felicitações, quer relativamente à participação na Nazaré, quer relativamente ao
lançamento oficial da Renda Doce.---------------------------------------------------------------------------Relativamente à questão do estabelecimento do Molhe Leste, Taskareia, disse que gostaria de
conhecer melhor a solução proposta. O senhor Presidente da Câmara disse que a informação
que tinha era que iria haver uma proposta, que se teria que verificar o enquadramento jurídico e
avaliar para se decidir. ------------------------------------------------------------------------------------------
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-Em relação ao documento estratégico para a área do turismo, disse que gostaria de saber qual
era o entendimento relativamente àquele documento, e se os seus objetivos poderiam influenciar
as opções, do ponto de vista da revisão do PDM. O senhor Presidente da Câmara disse que se
iria procurar definir a estratégia num documento que antecipasse aquilo que seria as orientações
do PDM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Segurança Social, não só as questões das concessões da Prageira, mas também
em relação a habitações que se encontram encerradas, perguntou se havia um levantamento
daquelas habitações, por parte dos serviços da Câmara, referindo um caso em particular, que na
sua opinião era vergonhosa, de uma habitação, encerrada há mais de 20 anos, perto da escola do
Filtro. Referiu que, para além da necessidade que Peniche tinha de habitação, o estado em que se
encontrava e o no local em que se encontrava os deveria envergonhar a todos. Disse que achava
que, por aquelas razões, a relação com a Segurança Social fazia todo o sentido e tinha toda a
urgência para se resolver. O senhor Presidente da Câmara disse que se teria que fazer uma
avaliação das habitações que serão do IHRU, as que estão ocupadas e as que estão desocupadas.
Referiu que, caso fosse feita uma proposta, se deveria negociar, mesmo sabendo que existia uma
grande exigência para reabilitar algumas casas. Concordou com as observações que fez em
relação à casa em frente à escola do Filtro. -----------------------------------------------------------------Fez referência ao IP6 que, mesmo sendo no concelho de Óbidos servia Peniche, sendo de uma
importância fundamental para o nosso concelho. Perguntou se estava a ser acompanhada a
questão dos estudos que estavam a ser realizados, qual era a relação existente com as
Infraestruturas de Portugal, no sentido de lhes manifestar toda a preocupação e o interesse para
que se resolva o mais rapidamente possível. Deu conta que na Assembleia da República, alguns
deputados do Partido Socialista fizeram um pedido de informação ao Governo sobre o ponto de
situação. O senhor Presidente da Câmara disse que foram prestadas todas as informações.
Referiu que estava a decorrer um concurso que terminava em breve. Disse que o estudo
geológico e outros estudos que foram feitos, eram a maior preocupação das Infraestruturas de
Portugal. Deu conta que o concurso previa que a obra fosse executada em 220 dias. --------------- Referiu que existiam situações muito preocupantes, nomeadamente na zona da Consolação e
também em Peniche. Disse que gostaria de saber se existia um mapa de trabalhos, com as
prioridades, relativamente a alcatroamentos e quando se previa iniciar a resolução de algumas
daquelas situações. O senhor Presidente da Câmara disse que existia uma listagem com 10
intervenções, estando incluídas a Consolação e Peniche. -------------------------------------------------Relativamente às concessões, perguntou se o valor que estava em dívida, para além do que era
conhecido no mapa que foi disponibilizado, se mantinha ou se havia alguma evolução. O senhor
Presidente da Câmara disse que iriam avaliar. -----------------------------------------------------------Disse que havia uma questão, que já tinha referido diversas vezes, que tinha que ver com o
estacionamento frente ao Pingo Doce, e perguntou foi se a receção definitiva estava feita para
saber o que Câmara Municipal gostaria de fazer relativamente àquela matéria. O senhor
Presidente da Câmara disse que tinha sido feita uma análise jurídica da situação, existindo
algumas dúvidas, nomeadamente se a Câmara Municipal teria que fazer a receção definitiva ou
não, porque o espaço era privado. ----------------------------------------------------------------------------Relativamente às atas em atraso, disse que teria que se encontrar soluções. O senhor Presidente
da Câmara disse que havia uma resolução, que seria cumprir com a Lei, ou seja, que as atas
reflitam o resumo do que se dizia. ----------------------------------------------------------------------------Deu conta da existência de uma loja vazia no mercado municipal, a “Tudomar”, perguntou se a
renda estava a ser paga e há quanto tempo não estava a ser utilizada. O senhor Presidente da
Câmara disse que a renda estava a ser paga, mas perspetivando-se algumas mudanças, para o
futuro do mercado, talvez se deva manter como está. -----------------------------------------------------
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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) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada pela
empresa Sousa Madeira & Irmãos, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo:----------------Deliberação n.º 592/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, 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 17 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Rua Padre Faria
Lopes, N.º 9, localidade e freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche, sob o n.º 8563, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia,
sob o artigo 964, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para cumprimento do
alinhamento definido no processo 85/15, apresentado em nome de Sousa Madeira & Irmãos,
L.da.» (Doc.407 DPGU 85/15) -------------------------------------------------------------------------------2) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada pela
empresa Sitacim, Unipessoal, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------------Deliberação n.º 593/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, 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 148,55 m2, a desanexar do prédio rústico, sito em Rua da Bica,
localidade e freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche, sob o
n.º 2731, e inscrito na Matriz Cadastral Rústica da respetiva freguesia, sob os artigos 203 e 204
Secção D, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para cumprimento do
alinhamento definido no processo de obras n.º 34/17, apresentado em nome de Sitacim,
Unipessoal, L.da.» (Doc.408 DPGU 34/17) ----------------------------------------------------------------3) Declaração de cedência de terreno para o domínio público municipal, apresentada em
nome de Escola de Surf do Baleal, L.da – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ----------------Deliberação n.º 594/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, 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 45,50 m2, a desanexar do prédio urbano, sito em Avenida do
Mar, localidade de Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche, sob o n.º 2000, e inscrito na Matriz Predial Urbana da respetiva freguesia,
sob o artigo 372, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para cumprimento do
alinhamento, definido no processo 41/17, apresentado em nome de Escola de Surf do Baleal,
L.da.» (Doc.409 DPGU 41/17) -------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, anexos,
garagem e piscina, para o prédio sito na Rua do Aterro, na Serra d’El-Rei, apresentado em
nome Mário Joaquim Ramos Jordão – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ------------------Deliberação n.º 595/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
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pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de
licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, anexos, garagem e piscina,
para o prédio sito na Rua do Aterro, localidade de Serra d’El-Rei, apresentado em nome de
Mário Joaquim Ramos Jordão, no dia 2017/03/21, nas condições do parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/04/26.» (Doc.410 DPGU 52/17) --5) Pedido de licenciamento para construção de muro de vedação, para o prédio sito na Rua do
Moinho, em Geraldes, apresentado pela empresa Ferrolumínio Unipessoal, L.da - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 596/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, 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 n.º
3 do artigo 20.º e n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a sua
atual redação (RJUE), apresentado no dia 2017/10/27, em nome de Ferrolumínio Unipessoal,
L.da, para construção de muro de vedação, para o prédio sito na Rua do Moinho, localidade de
Geraldes, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datado de 2018/04/25.» (Doc.411 DPGU 183/17) --------------------------------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
6) Sinalização vertical no cruzamento da Rua do Juncal com a Rua da Igreja, nos Casais
Mestre Mendo – Pelouro do Trânsito: ---------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 597/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro e
de acordo com o artigo 21.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação
da Divisão de Obras Municipais, de 24 de abril de 2018, propõe-se apreciação e homologação
da sinalização vertical no cruzamento da Rua do Juncal com a Rua da Igreja, em Casais Mestre
Mendo, Atouguia Baleia e, respetiva autorização das obras a realizar pelos serviços
municipais.» O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.412 NIPG 5541/18)------------------------------------------7) Sinalização vertical na Rua Ilha da Madeira, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ------------Deliberação n.º 598/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 30 de abril de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 44/2005, de 23 de fevereiro e
de acordo com o artigo 24.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação
da Divisão de Obras Municipais, de 24 de abril de 2018, propõe-se apreciação e homologação
da sinalização vertical na Rua Ilha da Madeira, em Peniche e, respetiva autorização das obras a
realizar pelos serviços municipais.» ------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.413 NIPG 6732/18) ----------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE*Ata da reunião de 07.05.2018*Livro 109 * Fl. 352

PROTOCOLOS:
8) Contratação de cozinheiro no âmbito do protocolo celebrado entre o Município de Peniche
e Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche (CSPCMP) – Pelouro dos
Recursos Humanos:-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 599/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando:
O Protocolo celebrado entre o Município de Peniche e Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche (CSPCMP) e adenda, aprovados pela Câmara Municipal, por suas
deliberações n.º 378/2016, de 14 de março e n.º 473/2018, de 12 de abril, respetivamente,
através das quais, o Município formalizou a cedência da gestão da cantina municipal,
responsabilizando-se pela afetação de Pessoal para o funcionamento da cantina;
Que a cantina se reveste de grande importância para um conjunto de trabalhadores e familiares,
quer nas refeições servidas na cantina quer nas refeições servidas para fora e para o apoio às
atividades desenvolvidas pelo Município;
O Ofício do CSPCMP, de 17 de abril de 2018, registado sob o n.º 6263, NIPG: 5888, a 17 de
abril de 2018;
Que a cozinheira em funções está prestes a reformar-se e que o Município não tem condições de
contratar, de imediato, novo cozinheiro, proponho que a Câmara Municipal, no uso da
competência prevista na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e nos termos da Clausula 9ª do protocolo, autorize o CSPCMP a contratar um
cozinheiro, e assuma todos os encargos decorrentes da contratação.» -------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.414 NIPG 5888/18) ---------------------------------------------------------9) Contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de Peniche, para
a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso Técnico de Receção
Hoteleira – Pelouro da Administração Geral:------------------------------------------------------------Deliberação n.º 600/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Escola Secundária de Peniche - ESP e à informação dos Serviços
de 30 de abril, proponho, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove o texto do
contrato a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária de Peniche em anexo,
que tem por objeto a realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho – Curso Técnico
de Receção Hoteleira.»----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.415 NIPG 6723/18) ---------------------------------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
10) Abertura de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento - 2018/2019 – Pelouro
da Solidariedade Social:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 601/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE*Ata da reunião de 07.05.2018*Livro 109 * Fl. 353

pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do setor de Planeamento e Intervenção Social, que se anexa,
proponho que a Câmara a Municipal, no uso da competência prevista nos termos do n.º 1 do
artigo 7.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento do Município de Peniche,
proceda à abertura de candidaturas para o período 2018-2019, de 15 a 31 de maio, para o
apoio a cerca de 40 famílias, prevendo-se um encargo médio de 200 euros / família.» ------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.416 NIPG 6704/18) ---------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
11) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de 2018 –
Pelouro dos Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 602/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes ao mês de março de
2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL:
12) Rota da Saúde de Peniche – Pelouro da Solidariedade Social: ----------------------------------Deliberação n.º 603/2018: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação relativa à
rota da saúde de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
13) Apoio financeiro à Freguesia de Ferrel – Pelouro de Ligação às Freguesias: ---------------Deliberação n.º 604/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o solicitado pela Freguesia de Ferrel, proponho que a Câmara Municipal, no
uso da competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal para que,
no uso da competência prevista na aliena j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, o Município de Peniche atribua um apoio financeiro à Freguesia de
Ferrel, no valor de 2500€, para comparticipação da aquisição de uma carrinha.»-----------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.417 NIPG 5462/18) ---------------------------------------------------------RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:
14) Procedimento concursal para atribuição de duas licenças de uso privativo, pela
Docapesca – Portos e Lotas, S.A., para ocupação e utilização de duas instalações, sitas na
Ribeira Velha, para apoio à atividade marítimo -turística na venda de bilhetes e tarefas afins –
Pelouro da Administração Geral: --------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 605/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que não foi possível a Câmara Municipal se pronunciar, em tempo, sobre o
procedimento concursal para atribuição de duas licenças de uso privativo, para ocupação e
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utilização de duas instalações, sitas na Ribeira Velha, para apoio à atividade marítimo turística na venda de bilhetes e tarefas afins, e que, sem prejuízo da não concordância com a
atribuição das referidas licenças, reconhece não haver condições para impedir o normal
desenvolvimento do processo e eliminar eventuais expectativas criadas aos concorrentes,
proponho que se informe a Docapesca que o Município de Peniche não irá criar qualquer
obstáculo à atribuição das licenças.» -----------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.418) ----------------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
15) Licenciamento do evento desportivo, denominado 2.º Peniche Trail 2018, solicitado pelo
Agrupamento de Escuteiros 512 Peniche, com isenção de taxas - Pelouro da Administração
Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 606/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 3 de maio de 2018, 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 Escuteiros 512 Peniche, por requerimento,
registado nestes serviços no dia 30 de abril de 2018, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 3 de maio de 2018, proponho que
se autorize a emissão de um Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza Desportiva ao Ar
Livre, nos termos do artigo 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas do Município de
Peniche e artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, para a realização
de uma manifestação desportiva de atletismo, no dia 13 de maio de 2018, das 08:00 às 13:00
horas, no Pinhal de Ferrel.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento
alusivo ao Dia Mundial da Criança, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento
de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o Agrupamento de Escuteiros 512 Peniche, do
pagamento de taxas pelo licenciamento da referida manifestação desportiva.» ---------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.419 NIPG 6509/18) ---------------------------------------------------------16) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Amparo,
e de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei e junto à ermida de Nossa Senhora do
Amparo, requerido pela Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, com isenção
de taxas – Pelouro da Administração Geral: -------------------------------------------------------------Deliberação n.º 607/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Serrana-Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, por
requerimento, registado nestes serviços no dia 2 de maio de 2018, e considerando a informação
da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, da mesma data, proponho, que
se autorize a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e
15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização da Festa Anual com
baile, junto à Igreja de Nossa senhora do Amparo, em Serra d’El-Rei, nos dias de 11, 12 e 13 de
maio de 2018, autorização prévia para lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de junho e autorização para realização de
Procissões Religiosas, nos dias 12 e 13 de maio de 2018, às 21:00 e 14:30 horas,
respetivamente, nos termos do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de
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março;
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 Serrana” Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa, do pagamento das respetivas taxas.» ---------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.420 NIPG 6591/18) ---------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
17) Apoio para a edição de um livro de Raquel Herminio, denominado “Ser Ferrel” – Setor
de Cultura:------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 608/2018: O apoio para a edição de um livro de Raquel Herminio, denominado
“Ser Ferrel”, foi retirado da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (NIPG 6728/18) -------------------------------------------------------------------------------18) Atribuição de apoio logístico ao Peniche Amigos Clube, para a participação no 1.º Triatlo
Jovem, Circuito Jovem do Centro Litoral – 5.ª Etapa – Pelouro do Desporto: ---------------------Deliberação n.º 609/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 2 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o e-mail do Peniche Amigos Clube, relativo ao pedido de coorganização do 1.º
Triatlo Jovem do Peniche Amigos Clube – Circuito Jovem do Centro Litoral (7 aos 15 anos) –
5.ª etapa, no dia 9 de junho de 2018, com início às 09h45m, 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, atribua o apoio à realização da prova, nos seguintes termos:
Apoio Logístico:
-Placa informativa do corte de trânsito (com uma semana de antecedência);
-Sinal de sentido proibido;
-50 Baias para vedar Parque de Transição;
-2 Rolos de fita sinalizadora;
-Pódio para entrega de prémios.» ---------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.421 NIPG 5718/18) ---------------------------------------------------------19) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
para participação de Bombeiros Voluntários em formações no Estrangeiro- Pelouro da
Proteção Civil: -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 610/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 2 de maio de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando o ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, de
27 de abril, registado sob o n.º 6989, a 30 de abril de 2018 (NIPG 6556/18), 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 um subsídio, no valor de 1000,00 euros,
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para apoio à participação de
diversos Bombeiros nos treinos SimEx 2018 e RESCUE 2018, a decorrer em Portsmouth,
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Inglaterra, de 15 a 17 de maio, e em Soverato, Itália, nos dias 02 e 03 de junho de 2018,
respetivamente.» -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Abrantes não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.422 NIPG 6556/18) ---------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 611/2018: 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 doze horas e dez 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, Chefe da
Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. -----------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no
dia 25 de junho de 2018, 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 Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
em regime de substituição,
(assinado no original)
_____________________________________

