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ATA N.º 30/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2018
Aos dezasseis dias do mês de julho 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 Rogério Manuel Dias Cação, 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) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das
Almas, em Peniche, com visita ao local – Pelouro do Planeamento e Urbanismo;------------- ------------------------ 2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição de edificação
existente e construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr.
Francisco Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria Vitorina Ventura
Rodrigues Mamede – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------- 3) Plano de alinhamentos da Rua da Água Doce, nos Casais Brancos – Pelouro do
Planeamento e Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) Pedido de licenciamento para legalização de moradia, para o prédio sito na Rua
da Água Doce, n.º 10, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Arlindo Rosário Pereira Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar,
sita na Rua da Água Doce, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Horácio Vieira Leal Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de licenciamento para construção de garagem/arrumos, para o prédio
sito na Rua do Rossio, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de Adelino Rodrigues Martins Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar
existente para bifamiliar, para o prédio sito na Rua dos Belos Ares, nº 11, em Ferrel, apresentado
em nome de António Marceano Conceição Doirado – Pelouro do Planeamento e Urbanismo; ----------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para ampliação e alteração de
edifício multifamiliar, para o prédio sito na Rua de Santa Cruz, n.º 13, em Peniche, apresentado
em nome de Rui Pedro Gaspar Barbas - Pelouro do Planeamento e Urbanismo; --------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento n.º 1/07,
apresentado em nome de Lucílio Oliveira Antunes, Unipessoal, L.da - Pelouro do Planeamento e
Urbanismo;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras Municipais: --------------------------------------------------------------------------------- 10) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua
Santa Cruz, n.º 19, em Peniche, requerida por Filomena Maria Pinto da Fonseca Cardoso e Outros
– Pelouro das Obras Municipais; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Avenida
do Mar, nos Casais do Baleal, requerida por Álvaro da Conceição Oliveira e Radar Construção
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Civil, L.da – Pelouro das Obras Municipais; ---------------------------------------------------------------------------------- 12) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com
mobilidade condicionada, na Rua da Alegria, em Peniche – Pelouro do Trânsito;------------------------------------ Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Cercipeniche Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, para a realização de
Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso de Assistente Administrativo – Pelouro da
Administração Geral;------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 14) Constituição de associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia
do Mar – Pelouro do Desenvolvimento Económico; ------------------------------------------------------------------------ 15) Regulamento da Corrida da Praia Norte 2018 – Pelouro do Desporto;--------------------------- 16) Protocolo de cedência de instalações para ocupação de Tempos Livres, a
celebrar entre o Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel – Pelouro da Educação;-------- ----------------------- 17) Protocolo de cedência de instalações para ocupação de Tempos Livres, a
celebrar entre o Município de Peniche e a Freguesia de Serra d´El-Rei – Pelouro da Educação; ------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Atividades de Enriquecimento Curricular 2018/2019 – Pelouro da Educação;----------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 19) Atualização de preços a praticar nas Piscinas Municipais – Pelouro do
Desporto;------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 20) San Pedro de Alcantara, sito no Forte das Cabanas, em Peniche - Pelouro da
Administração Geral; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21) Documento titular da venda de parcela de terreno, a favor de Francisco José
Martins Rosa – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------- 22) Feira da bagageira, em terreno municipal em Ferrel, a organizar pela
Freguesia de Ferrel – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------------------------------------------- Documentos previsionais:-------------------------------------------------------------------------------------- 23) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e
execução das Grandes Opções do Plano, referentes a junho de 2018, e fundos disponíveis
referentes a junho e julho de 2018 – Pelouro das Finanças;------------- ------------------------------------------------- Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 24) Adesão ao projeto “Energy APP” – Pelouro da Gestão Ambiental e
Energética;-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25) Coorganização do IV Campeonato Nacional de Águas Abertas “Peniche a
Nadar 2018”, em conjunto com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação
Distrital de Leiria – Pelouro do Desporto;----------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 26) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo António,
e de arraial ao ar livre, na localidade dos Bôlhos, requerido pelo Botafogo Futebol Clube dos
Bôlhos, com isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------------------------- 27) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem,
requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche – Alteração
de calendarização – Pelouro da Administração Geral; -------------------------------------------------------------------- Dia do Município: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28) Programa; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Toponímia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29) Constituição da Comissão Municipal de Toponímia; --------------------------------------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------
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------------------- 30) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Peniche, para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval – Pelouro da
Administração Geral; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de
Geraldes, no âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual,
para a organização do Festival de Folclore Luso-Espanhol de Geraldes 2018 - Pelouro do
Associativismo; ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de
competição, 1.º semestre 2018 – Clube Naval de Peniche – Pelouro do Desporto;--------- ---------------------------- 33) Isenção de taxas pela ocupação de espaço com uma unidade móvel de
prestação de serviços de restauração e bebidas, junto ao Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel,
requerida pela Associação Proferrel – Pelouro da Administração Geral; ------------------------------------------------- 34) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São
Sebastião de Peniche, para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem –
Pelouro das Atividades Económicas:----------------------------------------------------------------------------------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------------------------ 35) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de
competências delegadas – Freguesia de Ferrel;------------------------------------------------------------------------------- 36) Adiantamento dos subsídios referentes a um mês dos contratos de delegação
de competências – Freguesia de Ferrel; -------------------------------------------------------------------------------------- Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37) Ponto de situação dos procedimentos em curso, no âmbito de candidaturas a
fundos comunitários - Pelouro dos Fundos Comunitários; ----------------------------------------------------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta minutos, encontrando-se na
sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------------------A reunião foi interrompida entre as doze horas e trinta e cinco minutos e as catorze horas e trinta
e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------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,
Etelvina Alves e Rodrigo Lopes, Técnicos Superiores de Arquitetura da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística, durante a apreciação e votação dos pontos três a nove da ordem do dia. ---ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes as atas n.os 21, 22, 23/2018, das reuniões camarárias realizadas nos passados dias
21 e 28 de maio de 2018 e 4 de junho de 2018, mas não foram submetidas a votação por terem
sido solicitadas retificações aos respetivos textos. --------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas:
-Eugénio Nunes perguntou sobre o ponto de situação relativamente aos problemas existentes na
Bufarda. O senhor Presidente da Câmara disse que se tinha deslocado à rua onde se encontrava
um esgoto a céu aberto, falaram com um dos proprietários do terreno onde seria possível a
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passagem do coletor e, tendo sido colocadas questões, os serviços estão a avaliar, podendo,
inclusivamente, haver a necessidade de envolverem a equipa do PDM. Em relação à Rua Principal,
disse que estava a ser feito o levantamento topográfico para se poder fazer o Plano de Ordenamento
daquela rua. Relativamente à Fonte dos Loureiros, disse que tinha três tipos de questões, mas,
pessoalmente, não considerava uma prioridade. O senhor Eugénio Nunes disse que tinha sido
entregue, na Câmara Municipal, uma lista com a identificação de todos os problemas existentes na
Bufarda. Disse que o problema de saúde pública era prioritário. Deu conta que a Junta de Freguesia
de Atouguia da Baleia tem trabalhado de uma forma muito positiva. Referiu que existe um espaço,
junto ao PT, que deveria ser intervencionado, a fim de serem criados espaços de estacionamento.
O senhor Presidente da Câmara disse que, no Alto do Verissimo, estava equacionado a
construção de uma estação elevatória, que será feita quando houver oportunidade por parte dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Em relação ao saneamento, disse que estavam
a trabalhar numa das situações que, na sua opinião, era a mais preocupante. Disse, ainda, que já
tinha falado, também, com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre
todos os assuntos que ali estavam a abordar, no sentido de se deslocarem ao local, quando possível,
para verificar a questão do coletor e, também, lhe solicitou que sugerisse uma solução para a zona
junto ao Café Central. Referiu que existia um edifício na Rua Principal, que teria que ser analisada
a sua aquisição, para demolir e criar melhores condições de circulação. O senhor Eugénio Nunes
referiu que no documento que entregaram, falaram na possível alteração ao PDM, porque, na
Bufarda, não era permitido fazer construções de três pisos e em Geraldes existem construções de
quatro pisos. Disse que na urbanização, junto à oficina de motorizadas, existem áreas que, julga
terem ficado para espaços verdes, que estão cheias de mato. Perguntou quem tinha a competência
para o fazer. Disse, ainda, que frente ao estabelecimento António Mateus, o senhor António
Leonardo, foge à sua responsabilidade, porque tritura o que acha necessário e deixa espalhado o
lixo. Referiu que o senhor deveria ser chamado à atenção para que limpe o espaço. O senhor
Presidente da Câmara disse que o PDM iria ter discussão pública, mas estava a ser avaliado.
Relativamente à urbanização, disse que nunca tinha sido rececionada pela Câmara Municipal, mas
iria verificar. Disse que, em relação à última questão, não tem conhecimento.------------------------David Ribeiro, promotor do projeto, solicitou um ponto de situação relativamente ao processo
210/17. O senhor Presidente da Câmara disse que foi pedido parecer aos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento, devido ao impacto que poderá ter na zona. O senhor
David Ribeiro referiu que tinha outros projetos, nomeadamente, na Urbanização do Paraíso, nos
Casais Mestre Mendo, disse que os espaços verdes deveriam ser terminados, determinando que
teria a responsabilidade de o fazer, bem como a zona envolvente que merecia mais atenção. O
senhor Presidente da Câmara disse que existiam muitas zonas desprezadas. -----------------------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:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parabenizou a Organização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, os muitos voluntários que
participaram, dando apoio ao Festival da Sardinha e, também, os pescadores, que são a base
daqueles eventos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Senhor Vereador Mark Ministro:
- Deu conhecimento que, na passada quinta-feira, esteve em Ílhavo, em representação do
Município, na apresentação do projeto Estações Marítimas. Referiu que será um projeto em rede,
desenvolvido pelo Turismo do Centro, que contará com, os Municípios de Peniche, Nazaré,
Figueira da Foz e Ílhavo. --------------------------------------------------------------------------------------- Felicitou a 3.ª etapa de Bodysurf, que se realizou no domingo, no Pico da Mota, em Peniche. --- Parabenizou o atleta, Francisco Ribeiro, Wildcard local da categoria de Juniores, que ficou em
2.º lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu conta que se realizou o 24.º torneio de Sardinha Assada, organizado pelo Clube de Ténis de
Peniche, para veteranos. ---------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vice-Presidente, Ana Rita Petinga:
- Associou-se às felicitações do senhor Presidente da Câmara e do senhor Vereador Mark Ministro.
- Felicitou o Coral Stella Maris, pela organização do 9.º Encontro de Coros, que se realizou no
sábado passado.--------------------------------------------------------------------------------------------------Felicitou os colaboradores do Município que participaram no evento “Estações de Poesia”, que
se realizou no passado dia 13 de julho de 2018. -----------------------------------------------------------Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Disse que, em relação às atas, estando já a ser adotado o sistema de resumo, verificou que ao
fazer-se resumos da pergunta, a resposta poderá não equivaler à mesma, ou seja, poderá haver
desfasamento entre a pergunta e resposta, e quem não estiver presente na reunião, ao ler, não irá
perceber do que se trata. --------------------------------------------------------------------------------------- Deu conta que fez uma queixa, na Polícia de Segurança Pública, relativamente a envenenamento
de gatos, numa colónia de gatos situada junto à Escola do Filtro, referindo que relatou, ao senhor
Presidente da Câmara, aquela situação, em 24 de abril de 2018, por email. O senhor Presidente
da Câmara disse que quando teve conhecimento daquela situação, reencaminhou de imediato aos
serviços, para que fosse feita uma intervenção, expressamente naquela colónia, como em todas as
situações que tiverem capacidade de intervir. Deu conta que, nos últimos meses, no concelho,
foram feitas intervenções com colónias de gatos, nomeadamente, esterilizações, captura e
tratamento, como nunca tinha sido feito. -------------------------------------------------------------------- Em relação à Delegação de Competências, que a Câmara Municipal delegou no senhor Presidente
da Câmara, solicitou uma informação, por escrito, do que seriam as competências da Câmara
Municipal que o senhor Presidente assumiu, para que haja uma listagem do que estava a ser feito.
O senhor Presidente da Câmara referiu que iria solicitar aos serviços que, logo que fosse
possível, fosse dada a informação sobre a utilização da Delegação de Competências. --------------- Disse que colocou, por diversas vezes, questões acerca da habitação social. Disse, ainda, que
tinha conhecimento que estava para breve a entrega de casas. Referiu que gostaria de ter
conhecimento, aprofundado, sobre a situação existente no concelho, quantas casas existem,
quantas famílias necessitam de habitação e como iriam os procedimentos decorrer. O senhor
Presidente da Câmara disse que iria tentar, ainda durante aquela semana, preparar a informação.
- Relativamente à utilização dos autocarros, disse que gostaria que os serviços informassem a
Câmara Municipal sobre as utilizações dos autocarros municipais, ao dia. O senhor Presidente da
Câmara disse que iria solicitar aos serviços para preparar a informação. ----------------------------- Disse que, na Vila de Atouguia da Baleia, nos últimos dias, têm lá sido colocados diversos
ecopontos. Referiu que não sabia qual teria sido o critério, mas há arruamentos que não têm
passeios, os ecopontos foram colocados nas bermas, significando que não havendo passeios, as
pessoas circulam na estrada. Solicitou que fosse equacionada a possibilidade de recolocação dos
mesmos, em algumas ruas, por não serem adequados. O senhor Presidente da Câmara disse que
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a forma como estavam a ser distribuídos os ecopontos, não tinha conhecimento e o critério,
provavelmente, seria técnico.---------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Rogério Cação:
- Associou-se à congratulação pelo Festival da Sardinha e pelo encontro do Coral Stella Maris. -- Relativamente ao Programa de Combate ao Insucesso Escolar e ao projeto da Oestecim “Aluno
ao Centro”, chamou a atenção para o facto de haverem estruturas, já instaladas no território, que
têm um trabalho desenvolvido naquela área, nomeadamente o projeto Move-te e, também, a
Cercipeniche, que tem um serviço de intervenção terapêutica, e seria bom que o projeto tivesse em
conta esta realidade. Perguntou qual era o ponto de situação, relativamente àquele projeto e até
que ponto se iria a tempo para acautelar futuras colisões que possam vir a existir. O senhor
Vereador Mark Ministro disse que já tinha sido escolhida a entidade com quem iriam trabalhar,
que será a EPIS-Associação Empresários pela Inclusão Social. O senhor Vereador Rogério Cação
manifestou o seu lamento, referindo que existem entidades locais que participaram no processo de
construção daquele projeto. O senhor Presidente da Câmara disse que não estava decidido que
seria a EPIS. Disse, ainda, que o Pelouro deveria fazer uma informação sobre o “Aluno ao Centro”
e colocá-la, se possível, na próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------------- Perguntou se já existia alguma orientação, por parte da Câmara Municipal, relativamente ao
funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2018/2019. O
senhor Vereador Mark Ministro disse que o assunto estava agendado no período da Ordem do
dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Associou-se às felicitações, ao Festival da Sardinha, iniciativa desenvolvida pela Organização da
Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, ao Festival de Coros, organizado pelo Clube
Stella Maris e, felicitou outras iniciativas que tenham decorrido durante o fim-de-semana. -------- Referiu que seria importante, uma vez que estiveram a fazer intervenções nas escadas que dão
acesso à praia de Peniche de Cima, fazer-se a limpeza no cimo da duna. O senhor Presidente da
Câmara disse que iria pessoalmente avaliar a situação, para, em conjunto com os serviços, se
encontrar uma solução. ----------------------------------------------------------------------------------------- Deu conta que esteve a analisar o processo da senhora Zélia Maria Correia de Sintra Cativo
Pereira, e na altura da sua intervenção, fez uma chamada de atenção para o facto de ser poder estar
a violar o PDM, uma vez que a proposta da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, era no
sentido de emitir parecer favorável, tendo o assunto sido retirado da ordem do dia, para uma melhor
avaliação. Referiu que o fez na defesa de todos os membros da Câmara Municipal, mas,
essencialmente, dos técnicos. Tendo em conta esta situação, disse, ainda, que iria exigir que a
decisão de retirar assuntos da ordem do dia seja submetida a votação. Disse, ainda, que estranhou
naquele processo, que a Câmara Municipal tenha decidido no dia 21 de maio de 2018 solicitar um
parecer à senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira e o parecer ainda não esteja no processo,
estranhando, também, que não exista, no processo, um pedido dirigido à mesma. O senhor
Presidente da Câmara disse que o parecer estava nos serviços, mas que seria necessário ser
analisado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Plano de alinhamentos para implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das Almas, em
Peniche, com visita ao local – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------Deliberação n.º 937/2018: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, de 13 de junho de 2018, referente ao plano de alinhamentos para
implantação/alinhamento de fachadas na Cruz das Almas, em Peniche, com visita ao local, na
próxima reunião de Câmara. (DPGU)-----------------------------------------------------------------------2) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para demolição de edificação existente e
construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para o prédio sito na Rua Dr. Francisco
Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria Vitorina Ventura Rodrigues
Mamede – Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 938/2018: Deliberado voltar a apreciar a proposta do senhor Presidente da
Câmara, de 13 de junho de 2018, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade
para demolição de edificação existente e construção de habitação plurifamiliar, com 13 fogos, para
o prédio sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 94, em Peniche, apresentado em nome de Maria
Vitorina Ventura Rodrigues Mamede, na próxima reunião de Câmara. (DPGU R540/17) ---------3) Plano de alinhamentos da Rua da Água Doce, nos Casais Brancos – Pelouro do Planeamento
e Urbanismo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 939/2018: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche, pelo Partido Socialista
e pela Coligação Democrática Unitária, e duas abstenções, dos senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Social Democrata, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 12 de
julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao
livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o estudo urbanístico elaborado pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística Estudos e Projetos, em 2018/05/22, para a Rua da Água Doce, localidade de Casais o Baleal,
tendo em conta o parecer emitido pela Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datado de 2018/05/18, bem como o parecer da Freguesia de Ferrel, datado de 2018/06/08.»
(Doc.640 DPGU 16/18) ---------------------------------------------------------------------------------------4) Pedido de licenciamento para legalização de moradia, para o prédio sito na Rua da Água
Doce, n.º 10, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Arlindo Rosário Pereira - Pelouro
do Planeamento e Urbanismo: ------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 940/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho 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 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 legalização de moradia, para o prédio sito na Rua da Água Doce, n.º 10, localidade de
Casais do Baleal, apresentado em nome de Arlindo Rosário Pereira, no dia 2016/11/08, nas
condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de
2018/05/23.» (Doc.641 DPGU 169/16) ---------------------------------------------------------------------5) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da
Água Doce, nos Casais do Baleal, apresentado em nome de Horácio Vieira Leal - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: -----------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 941/2018: Deliberado, por unanimidade, retirar da ordem do dia a proposta do
senhor Presidente da Câmara, datada de 12 de julho de 2018, referente ao pedido de licenciamento
para alteração e ampliação de moradia unifamiliar, sita na Rua da Água Doce, nos Casais do
Baleal, apresentado em nome de Horácio Vieira Leal. (DPGU 183/16) -------------------------------6) Pedido de licenciamento para construção de garagem/arrumos, para o prédio sito na Rua do
Rossio, na Serra d’El-Rei, apresentado em nome de Adelino Rodrigues Martins - Pelouro do
Planeamento e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 942/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 11 de julho 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 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 construção de garagem/arrumos, para o prédio sito na Rua do Rossio, localidade de Serra
d’El-Rei, apresentado em nome de Adelino Rodrigues Martins, no dia 2017/02/02, nas condições
do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 2018/06/28.»
(Doc.642 DPGU 19/17) ---------------------------------------------------------------------------------------7) Pedido de licenciamento para alteração e ampliação de moradia unifamiliar existente para
bifamiliar, para o prédio sito na Rua dos Belos Ares, nº 11, em Ferrel, apresentado em nome de
António Marceano Conceição Doirado – Pelouro do Planeamento e Urbanismo:----------------Deliberação n.º 943/2018: Deliberado, por unanimidade, retirar da ordem do dia a proposta do
senhor Presidente da Câmara, datada de 10 de julho de 2018, referente ao pedido de licenciamento
para alteração e ampliação de moradia unifamiliar existente para bifamiliar, para o prédio sito na
Rua dos Belos Ares, nº 11, em Ferrel, apresentado em nome de António Marceano Conceição
Doirado, para análise, com a senhora Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, no âmbito do parecer jurídico,
emitido em 17 de junho de 2018. (DPGU 35/18) ---------------------------------------------------------8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para ampliação e alteração de edifício
multifamiliar, para o prédio sito na Rua de Santa Cruz, n.º 13, em Peniche, apresentado em
nome de Rui Pedro Gaspar Barbas - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: ---------------------Deliberação n.º 944/2018: Por proposta verbal do senhor Presidente da Câmara, deliberado
proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido, apresentado
em nome de Rui Pedro Gaspar Barbas, em 27 de abril de 2018, sobre a viabilidade para ampliação
e alteração de edifício multifamiliar, para o prédio sito na Rua de Santa Cruz, n.º 13, localidade
em Peniche, pelos motivos e com os fundamentos constantes no parecer da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 11 de junho de 2018, nomeadamente, por
a proposta não apresentar uma relação formal com o arruamento previsto para o local, nem se
integrar nas características do conjunto edificado envolvente. (DPGU 36/18) -----------------------9) Pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento n.º 1/07, apresentado em
nome de Lucílio Oliveira Antunes, Unipessoal, L.da - Pelouro do Planeamento e Urbanismo: -Deliberação n.º 945/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Aprovar o pedido de licenciamento para alteração ao alvará de loteamento e obras de
urbanização n.º 1/07, que consiste no aumento das áreas de construção dos lotes 3 e 4, do prédio
sito na Rua da Bica, localidade de Ferrel, apresentado em 2017/12/22, em nome de Lucílio
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Oliveira Antunes-Unipessoal, L.da, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 2018/07/11.» A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.643 DPGU L4/05)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS:
10) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Santa Cruz, n.º
19, em Peniche, requerida por Filomena Maria Pinto da Fonseca Cardoso e Outros – Pelouro
das Obras Municipais:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 946/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 10 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação), proponho que a Câmara Municipal aprecie para certificar em conformidade com o
Auto de vistoria, em anexo, para efeitos de Certidão de Propriedade Horizontal, referente ao
prédio sito na Rua Santa Cruz, n.º 19, em Peniche, em nome de Filomena Maria Pinto da Fonseca
Cardoso e Outros.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.644 NIPG 11132/18) ----------------------------11) Divisão em regime de propriedade horizontal de um edifício, sito na Avenida do Mar, nos
Casais do Baleal, requerida por Álvaro da Conceição Oliveira e Radar Construção Civil, L.da –
Pelouro das Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 947/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 10 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 66.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação), proponho que a Câmara Municipal aprecie para certificar em conformidade com o
Auto de vistoria, em anexo, para efeitos de Certidão de Propriedade Horizontal, referente ao
prédio sito na Avenida do Mar, nos Casais do Baleal, em Ferrel, em nome de Álvaro da Conceição
Oliveira e Radar Construção Civil, L.da.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente
na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.645 NIPG 11129/18) ------12) Sinalização vertical para reserva de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada, na Rua da Alegria, em Peniche – Pelouro do Trânsito: -----------------------------Deliberação n.º 948/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 10 de julho 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 n.º 44/2005, de 23 de fevereiro
e de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, e considerando a informação da Divisão de
Obras Municipais, de 4 de julho de 2018, propõe-se apreciação e homologação da sinalização
rodoviária na Rua da Alegria, em Peniche e respetiva autorização das obras a realizar pelos
serviços municipais.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve presente na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.646 NIPG 11126/18) ----------------------------PROTOCOLOS:
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13) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Cercipeniche - Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, para a realização de Formação
Prática em Contexto de Trabalho, do Curso de Assistente Administrativo – Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 949/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho 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 Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados e à informação dos Serviços de 05 de julho, proponho, no uso da
competência estabelecida na alínea u) do nº1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, que a Câmara Municipal aprove o texto do protocolo a celebrar entre o Município
de Peniche e a Cercipeniche em anexo, que tem por objeto a realização de Formação Prática em
Contexto de Trabalho – Assistente Administrativo.» O senhor Vereador Rogério Cação não esteve
presente na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.647 NIPG
11123/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Constituição de associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar –
Pelouro do Desenvolvimento Económico: ----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 950/2018: Deliberado, por unanimidade, retirar da ordem do dia a proposta do
senhor Presidente da Câmara, datada de 12 de julho de 2018, referente à constituição de associação
para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar. (NIPG 11162/18) ------------------------15) Regulamento da Corrida da Praia Norte 2018 – Pelouro do Desporto: ------------------------Deliberação n.º 951/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro, que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Considerando que vai realizar-se a 19.ª edição da Corrida e Caminhada da Praia Norte,
proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o regulamento para 19ª
Corrida e Caminhada da Praia Norte, em anexo.» Os senhores Vereadores Filipe Sales e Jorge
Gonçalves não estiveram presentes na sala de sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(Doc.648 NIPG 11264/18) ------------------------------------------------------------------------------------16) Protocolo de cedência de instalações para ocupação de Tempos Livres, a celebrar entre o
Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel – Pelouro da Educação:----------------------------Deliberação n.º 952/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo às competências estabelecidas na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho, que a Câmara Municipal aprove a minuta do protocolo,
em anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel, que tem por objeto a
utilização da Escola Básica do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Freguesia, para a dinamização de
Atividades de Tempos Livres, e revogue o protocolo anteriormente estabelecido, com a Freguesia
de Ferrel, nos termos da Deliberação n.º 404/2015 da reunião de 07 de abril de 2015.» Os
senhores Vereadores Filipe Sales e Jorge Gonçalves não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.649 NIPG 11325/18) ----------------------------17) Protocolo de cedência de instalações para ocupação de Tempos Livres, a celebrar entre o
Município de Peniche e a Freguesia de Serra d´El-Rei – Pelouro da Educação: -----------------Deliberação n.º 953/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
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datada de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo às competências estabelecidas na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho, que a Câmara Municipal aprove a minuta do protocolo,
em anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e a Freguesia de Serra D’El-Rei, que tem por
objeto a utilização da Escola Básica do 1.º Ciclo do Ensino Básico dessa Freguesia, para
dinamização de Atividades de Tempos Livres durante as férias escolares.» Os senhores
Vereadores Filipe Sales e Jorge Gonçalves não estiveram presentes na sala de sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.650 NIPG 11327/18) ----------------------------------------EDUCAÇÃO:
18) Atividades de Enriquecimento Curricular 2018/2019 – Pelouro da Educação: --------------Deliberação n.º 954/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 12 de julho de 2018, 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 da Educação, datada de 12 de julho de 2018, que se anexa,
proponho, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove o modelo das Atividades de
Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2018/2019, e de acordo com o mapa de pessoal para
o ano de 2018, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 28 de dezembro
de 2017, e alterado pela 1ª vez na sessão ordinária 14 de maio de 2018 (Deliberação n.º
626/2018), ao abrigo do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, autorize a
abertura de procedimento, simplificado e urgente (ponto 6 do artigo 36.º e artigo 37.º da Lei n.º
35/2014, de 20 de junho), com constituição de Reservas de Recrutamento, com vista ao
preenchimento de 38 postos de trabalho, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 212/2009
de 3 de setembro, na sua atual redação, e o estipulado nos artigos 27.º, 30.º, e 33.º da Lei n.º
35/2014, de 20 de junho (LGTFP), artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL),
conforme as necessidades inerentes ao ano letivo e de acordo com o definido na Portaria n.º 644A/2015, de 24 de agosto e no Despacho n.º 6020-A/2018, de 19 de junho, nos estabelecimentos do
1º ciclo do ensino básico do concelho, em horários a definir pelos Agrupamentos de Escolas e
para as áreas seguintes:
Modalidades/Oferta AEC 2018 -19

Estimativa do N.º vagas

Programação e Robótica (PR)
Atividade Física e Desportiva (AFD)
Ensino de Inglês (ING)
Atividades Lúdico-Expressivas (ALE)
Laboratório de Ciências Experimentais (LCE)
Recursos da Minha Terra/Conhecer Peniche

1
17
2
9
4
5
Total
38
Os senhores Vereadores Filipe Sales e Jorge Gonçalves não estiveram presentes na sala de sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.651 NIPG 11310/18) ----------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
19) Atualização de preços a praticar nas Piscinas Municipais – Pelouro do Desporto: ---------Deliberação n.º 955/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
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datada de 4 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que, os preços praticados nas piscinas municipais não são atualizados, há alguns
anos, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea e) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atualize os preços a praticar
nas Piscinas Municipais a partir de setembro de 2018, com base no índice harmonizado de preços
no consumidor (IHPC), fixado em 1,6% para 2018, conforme tabela em anexo.» (Doc.652 NIPG
10708/18)--------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
20) San Pedro de Alcantara, sito no Forte das Cabanas, em Peniche - Pelouro da
Administração Geral: -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 956/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o parecer emitido pelo Advogado, Dr. Paulo Faria, nos seguintes pontos:
“4- A restituição da posse ou a reivindicação do direito de propriedade com vista à entrega ao
proprietário Município e à cessação da ocupação ou atuação lesiva daqueles direitos por parte
de terceiro, devem ser impostos por via judicial, uma vez que não estamos no âmbito de relações
jurídicas administrativas e a prática de um ato administrativo.
5- Assim, caso o munícipe António Pelerito tenha o controlo das fechaduras de acesso ao imóvel,
impondo-o contra a vontade do Município, então deve este intentar contra aquele ação de
reivindicação da propriedade.
6 – Tal ação deve correr termos no Tribunal Judicial da Comarca, não cabendo essa
competência aos tribunais administrativos.”
Proponho que o Município dê inicio a uma ação de reivindicação de propriedade do imóvel
situado no Forte das Cabanas, em Peniche, contra António José Rosado Pelerito.» (Doc.653
NIPG 4125/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------21) Documento titular da venda de parcela de terreno, a favor de Francisco José Martins Rosa
– Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 957/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Atendendo à informação n.º 22 da Chefe da DAF, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo
da alínea g) do nº1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a
celebração de um novo documento que titule a venda da parcela de terreno nos mesmo termos do
alvará de alienação, registado sob o nº 239, a favor de Francisco José Martins Rosa, de um lote
de terreno, sito em Ferrel, com a área de 370m2, a confrontar de Norte com o lote n.º 78, do Sul
com o lote n.º 80, de Nascente com Rua e do Poente com o lote n.º 84, a destacar do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Atouguia da Baleia sob o n.º 8326 e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 459, a fls 84 e verso do livro B-2.» (Doc.654 NIPG
10613/18)
22) Feira da bagageira, em terreno municipal em Ferrel, a organizar pela Freguesia de Ferrel
– Pelouro da Administração Geral: ------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 958/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
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anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando:
O pedido da Freguesia de Ferrel, de 26 de junho de 2018, registado sob o n.º 10820 (NIPG
10139/18), para a realização da primeira Feira da Bagageira em terreno do Município no Centro
da Vila;
Que esta atividade está de acordo com os fins previstos para o mesmo constantes dos números 2
e 3 do Artigo III, do protocolo celebrado com a Associação Proferrel;
Que a atividade não causa constrangimentos à calendarização prevista para a preparação da
Festa em Honra de Nossa Senhora da Guia;
Proponho, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, que a Câmara Municipal autorize a realização da Feira da Bagageira, conforme
solicitado.» (Doc.655 NIPG 10139/18) ---------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
23) Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a junho de 2018, e fundos disponíveis referentes a junho
e julho de 2018 – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 959/2018: 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 junho de 2018, e fundos disponíveis
referentes a junho e julho de 2018. (NIPG 11124/18) ----------------------------------------------------24) Adesão ao projeto “Energy APP” – Pelouro da Gestão Ambiental e Energética:------------Deliberação n.º 960/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Gabinete de Planeamento Estratégico, Estudos e Projetos,
datada de 04.07.2018, em anexo, proponho que a Câmara Municipal, no uso das competências
previstas nas alíneas f) e r), do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
aprove a adesão ao projeto “Energy APP”, coordenado pela Agência Regional de Energia e
Ambiente do Oeste – OesteSustentável, através da assinatura da respetiva carta de apoio.»
(Doc.656 NIPG 11155/18) ------------------------------------------------------------------------------------25) Coorganização do IV Campeonato Nacional de Águas Abertas “Peniche a Nadar 2018”,
em conjunto com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação Distrital de
Leiria – Pelouro do Desporto: -------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 961/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que, no âmbito do Protocolo “Portugal a Nadar 2018”, celebrado entre o
Município e a Federação Portuguesa de Natação, pretende-se realizar a IV Prova de Águas
Abertas “Peniche a Nadar 2018”, no dia 25 de agosto de 2018, em Peniche, na praia da Gamboa,
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, autorize a realização da prova em
coorganização com a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação do Distrital
de Leiria, nos termos do anexo à presente proposta, e aprove o respetivo regulamento, também
em anexo.» (Doc.657 NIPG 11260/18) ----------------------------------------------------------------------
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LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
26) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo António, e de arraial
ao ar livre, na localidade dos Bôlhos, requerido pelo Botafogo Futebol Clube dos Bôlhos, com
isenção de taxas – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------------Deliberação n.º 962/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho 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 Botafogo Futebol Clube dos Bôlhos, por requerimento, registado
nestes serviços no dia 9 de julho de 2018, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 10 de julho de 2018, 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 bailes, em
honra de Santo António, no Largo do Bom Jesus, nos Bôlhos, nos dias de 27 a 30 de julho de 2018,
autorização para espetáculos de divertimentos e outras ações públicas ao ar livre, para realização
dos eventos musicais, nos termos do artigo 41.º do Regulamento de Atividades Diversas do
Município de Peniche, devendo a mesma observar o disposto no artigo 7.º do Decreto
Regulamentar n.º 2-A/05, de 23 de março, 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 procissão religiosa, no dia 29 de julho de 2018, entre as 16:00 e as 17:30
horas, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de 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 o Botafogo Futebol Clube dos Bôlhos, do
pagamento das respetivas taxas.» (Doc.658 NIPG 10886/18) ------------------------------------------27) Licenciamento da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, requerido pela
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche – Alteração de
calendarização – Pelouro da Administração Geral: ----------------------------------------------------Deliberação n.º 963/2018: Considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio
aos Órgãos Municipais, datada de 12 de julho de 2018, e dado ter-se constatado que pretende a
referida Organização iniciar os espetáculos musicais no dia 2 de agosto e não no dia 4 e terminalos no dia 7 e não no dia 8, como anteriormente requerido, e objeto de apreciação em reunião de
câmara de 21 de maio, do corrente ano, deliberado autorizar a realização de espetáculos de 2 a 7
de agosto, das 08:00 às 06:00 horas, passando o dia 8 de agosto a integrar as atividades previstas
com horário até às 02:00 horas, mantendo-se tudo o resto. (Doc.659 NIPG 7466/18) --------------DIA DO MUNICÍPIO:
28) Programa: -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 964/2018: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
referente ao programa do Dia do Município, na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal.
(NIPG 11305/18) -----------------------------------------------------------------------------------------------TOPONÍMIA:
29) Constituição da Comissão Municipal de Toponímia: ---------------------------------------------Deliberação n.º 965/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
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anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando que, nos termos do artigo 33.º n.º 1 al. ss) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
é competência da Câmara Municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das
localidades e das povoações, nos termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração
de Polícia, proponho que seja constituída uma Comissão Municipal de Toponímia, para vigorar
até ao final do presente mandato, e que seja constituída por mim, Henrique Bertino Batista
Antunes, Presidente da Câmara Municipal, que presidirei, pelo senhor Luís Manuel Conceição
Rodrigues Verissimo, Coordenador da Secção de Taxas e Licenças e pela senhora Raquel
Alexandra Ferreira Coelho Martins, Técnica Superior da Divisão de Energia e Ambiente.»
(Doc.660 NIPG 11181/18) ------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
30) Atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval – Pelouro da Administração
Geral: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 966/2018: Deliberado apreciar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
referente à atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, para apoio aos grupos que participarão no desfile de Carnaval, na próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal. (NIPG 11186/18) -------------------------------------------------------31) Atribuição de apoio ao Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes, no
âmbito de uma candidatura submetida para tipologia de apoio à atividade pontual, para a
organização do Festival de Folclore Luso-Espanhol de Geraldes 2018 - Pelouro do
Associativismo:-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 967/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 11 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo dos artigos 5.º e 51.º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Centro de
Solidariedade Social Convívio e Cultura de Geraldes o apoio financeiro, no valor de 99,32€, e
logístico para a organização do Festival de Folclore Luso-Espanhol de Geraldes 2018, que
decorrerá no dia 28 de julho, no âmbito de uma candidatura submetida por esta associação para
o apoio à atividade pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter
excecional da iniciativa a apoiar.» (Doc.661 NIPG 11156/18)-----------------------------------------32) Subsídio para pagamento de despesas efetuadas com a equipa de natação de competição,
1.º semestre 2018 – Clube Naval de Peniche – Pelouro do Desporto:--------------------------------Deliberação n.º 968/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vereador Mark Ministro,
datada de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«No âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Peniche e o Clube Naval
de Peniche, em 3 de setembro de 2007, o Município de Peniche tem, nos termos da alínea b) da
Clausula 2.ª, a competência de atribuir um subsídio ao Clube Naval de Peniche para suporte das
despesas da equipa de competição.
O Clube Naval de Peniche apresentou despesas, efetuadas no primeiro semestre de 2018, com a
equipa de natação de competição, no valor de 864,80€.
Assim, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do
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n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceda ao Clube Naval de
Peniche um subsídio, no valor de 864,80€, para pagamento de despesas efetuadas com a equipa
de natação de competição, relativas ao primeiro semestre de 2018.» (Doc.662 NIPG 10801/18) 33) Isenção de taxas pela ocupação de espaço com uma unidade móvel de prestação de serviços
de restauração e bebidas, junto ao Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, requerida pela
Associação Proferrel – Pelouro da Administração Geral: ---------------------------------------------Deliberação n.º 969/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 11 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o pedido da Associação ProFerrel, por carta, registada nestes serviços sob o n.º
10466, a 25 de junho de 2018 (NIPG 6673/18), a solicitar autorização para a instalação de uma
URBNS no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, e a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de julho de 2018, e que é uma prática de
há muitos anos o funcionamento desta unidade no período em causa, importante para a
dinamização da Vila, proponho que se autorize nos termos solicitados, e que se isente do
pagamento das Taxas, nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, devendo ser apresentada a mera comunicação prévia, conforme disposto na 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).
Períodos de instalação:
- De 10 de julho a 4 de agosto (26 dias).
- De 13 a 28 de agosto (17 dias).
Taxas previstas: (Artigo 58.º ponto 2 alínea a) de Tabela Taxas):
- 12 m2 x 2.30€ = 27.60€ x 26 dias = 717,60€.
- 12 m2 x 2.30€ = 27.60€ x 17 dias = 469.20€.» (Doc.663 NIPG 6673/18) ---------------------------34) Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de
Peniche, para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Pelouro das
Atividades Económicas: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 970/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 13 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o pedido de apoio logístico efetuado pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Sebastião de Peniche, a 11 de janeiro de 2018, registado sob o n.º 7941, para a
realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem de Peniche, e que, após
concertação das disponibilidades do Município com a respetiva Organização, se concluiu que o
Município não dispõe das tendas solicitadas, proponho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal conceda o apoio
solicitado, de acordo com as disponibilidades, e atribua um apoio financeiro, no valor de 8200,00
euros, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, para fazer face
à despesa a realizar com o aluguer das tendas.» (Doc.664 NIPG 7466/18) --------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:
35) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas
– Freguesia de Ferrel: ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 971/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho de 2018, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta
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anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------------«Considerando o solicitado pela Freguesia de Ferrel, através do seu oficio n.º 195, de 12/07/2018,
proponho que a Câmara Municipal autorize, nos termos n.º 6 do artigo 5.º do Contrato de
Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta
de Freguesia de Ferrel, em 2 de maio de 2014, a substituição do trabalhador Mário João
Bernardo Santos pelo trabalhador Avelino Lourenço, com efeitos desde o dia 01.06.2018, e aprove
a seguinte lista de pessoal a constar no Anexo I – versão 02 a que se refe o artigo 5.º do Contrato
de Execução de Competências Delegadas.
Anexo I.02
Nome
José Eduardo
Fernando Júlio
Sérgio Costa
Sérgio Nunes
Avelino Lourenço
(Doc.665 NIPG 11213/18) ------------------------------------------------------------------------------------36) Adiantamento dos subsídios referentes a um mês dos contratos de delegação de
competências – Freguesia de Ferrel: ----------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 972/2018: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada
de 12 de julho 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, através do seu ofício n.º 150, de 23/05/2018,
proponho que a Câmara Municipal autorize o adiantamento de uma mensalidade, nos termos da
alínea e) do artigo 4.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a
Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Ferrel, em 2 de maio de 2014.» (Doc.666
NIPG 7968/18) -------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS:
37) Ponto de situação dos procedimentos em curso, no âmbito de candidaturas a fundos
comunitários - Pelouro dos Fundos Comunitários: -----------------------------------------------------Deliberação n.º 973/2018: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou
conhecimento do ponto de situação dos procedimentos em curso, no âmbito de candidaturas a
fundos comunitários. (NIPG 11135/18) --------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 974/2018: 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 dezanove 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, Chefe da
Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. ------------------------
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APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
10 de setembro 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)
_____________________________________

