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ATA N.º 14/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2014

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel
Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales,
Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem
de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------
------------- 2.º - Período de intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, no Bairro dos
Ratolas, em Ferrel – Filipe de Jesus Ferreira;---------------------------------------------------------------
-------------------2) Informação prévia sobre a viabilidade de instalação de uma antecâmara, no
passeio público da Rua das Galhetas, em Peniche, para resguardo da entrada do edifício sito na
Avenida do Porto de Pesca/ Rua das Galhetas, em Peniche – Paulo Miguel da Cruz José;----------
-------------------3) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de alterações e
atualização da utilização de uma unidade industrial, sita na Estrada Marginal Norte, Sítio do
Abalo, em Peniche – Plastimar - Indústria de Matérias Plásticas, S.A.; --------------------------------
-------------------4) Legalização de um anexo construído no logradouro de um prédio urbano, sito
na Rua da Paz, em Ferrel – José da Conceição Alves; ----------------------------------------------------
-------------------5) Legalização de uma pérgula, sita no logradouro de um prédio urbano, sito na
Estrada Marginal Norte, Sítio do Abalo, em Peniche – Profresco - Produtos Alimentares, L.da; ---
-------------------6) Legalização de alterações e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na
Rua da Almagreira, em Ferrel – Sabino Rosa Oliveira; ---------------------------------------------------
-------------------7) Alteração de um apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba,
junto à Avenida da Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio; -------------------------------
-------------------8) Demolição de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, e
construção de um novo edifício destinado a habitação, no mesmo local – Joaquim José Oliveira
Malhão Viralhada;- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Viabilização de alteração do uso de um conjunto de edifícios destinados a
indústria, sitos junto à Estrada Nacional n.º 114 e à Estrada Municipal n.º 571, na freguesia de
Serra d'El-Rei – Cerâmica do Outeiro do Seixo, S.A.; ----------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Plano de sinalização temporário para a Avenida da Liberdade, em Serra
d'El-Rei – Departamento de Obras Municipais; ------------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Obras a realizar por administração direta, de 31 de março a 2 de maio de
2014 – Departamento de Obras Municipais; ----------------------------------------------------------------
-------------------12) Libertação parcial da caução prestada para a empreitada de “Construção do
Novo Muro do Cemitério Municipal de Peniche” – Submerci - Construção e Urbanizações, L.da;
-------------------13) Homologação de auto de vistoria e nomeação de nova comissão de vistoria
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para efeitos de receção definitiva da empreitada de “Remodelação e Ampliação do Edifício
Central do Cemitério Municipal de Peniche” – Paulo & Filhos, S.A.;----------------------------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------14) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf; -----------
-------------------15) Venda de trabalhos artesanais junto ao Mercado Municipal – Alunos da
Escola D. Luís de Ataíde;--------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Celebração de escritura de compra e venda de um terreno, sito na Travessa
do Jardim, em Ferrel – Leonardo Santos Marques; --------------------------------------------------------
-------------------17) Celebração de escritura de compra e venda de um terreno, sito na Rua da
Almagreira, em Ferrel – José Manuel Jesus Oliveira; -----------------------------------------------------
----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------
-------------------18) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de
estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------
----------------- Contratação de empréstimos:----------------------------------------------------------------
-------------------19) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais;---------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014; -------------------------------------------------
----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------
-------------------21) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à
gerência de 2013;---- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento, relativos à gerência de 2013;----------------------------------------------------------------
----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------
-------------------23) Fixação dos preços de obras historiográficas e literárias a vender no Museu
Municipal de Peniche;------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------24) Licenciamento de prova desportiva – Península de Peniche Surf Clube;------
-------------------25) Licenciamento de manifestação desportiva – Associação Cultural e
Recreativa de Casais Brancos; --------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------26) Ocupação de espaço público com contentores para recolha de roupas usadas
– Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa; --------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------27) Apoio logístico e financeiro para a realização de um concurso de pesca
desportiva – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; -----------------------------
-------------------28) Apoio logístico e financeiro para a realização do IX Concurso de Pesca
Desportiva – Núcleo Sportinguista de Peniche; ------------------------------------------------------------
-------------------29) Apoio logístico para a realização do XVII Convívio de Pesca Desportiva de
Mar – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente”; ------------------------------
-------------------30) Apoio logístico para a realização da sétima edição da iniciativa Abril Livros
Mil – Associação Juvenil de Peniche; -----------------------------------------------------------------------
-------------------31) Apoio logístico e oferta de lembranças de boas-vindas para a realização do
VI Encontro de Clássicos e Desportivos – Clube Português de Automóveis Antigos; ---------------
-------------------32) Apoio logístico e oferta de prémios e lembranças para a realização da
concentração de veículos MG – MG Club de Portugal; ---------------------------------------------------
-------------------33) Apoio logístico e financeiro e oferta de lembranças para a realização da
primeira etapa do Campeonato Nacional de Kayak Surf – Escola Superior de Desporto de Rio
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Maior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------34) Apoio logístico para a realização do Rotary Youth Leadership Award
2013/14 – Rotary Clube de Peniche; -------------------------------------------------------------------------
-------------------35) Isenção de taxas para o licenciamento de prova desportiva – Península de
Peniche Surf Clube.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta e cinco minutos,
encontrando-se na sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.-
O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir das dezasseis horas e quinze
minutos, tendo chegado quando decorria o período de antes da ordem do dia. ------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião a partir das dezasseis horas e
quarenta e cinco minutos, tendo chegado quando decorria o período de antes da ordem do dia. ---

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes as atas n.os 11 e 13/2014, das reuniões ordinárias realizadas nos dias 24 e 31 de
março de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido
previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Deliberado proceder à aprovação das
referidas atas em próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ana Lúcia Alfaiate, que apresentou um pedido de habitação social e de emprego. O senhor
Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes, responsável pelo Pelouro da
Solidariedade Social, para marcar uma reunião com a munícipe. ---------------------------------------
- Carlos Tiago, que se queixou do estacionamento de automóveis na Rua Dr. Francisco Seia, em
Peniche, que obstruem o acesso a um imóvel de que é proprietário. Sugeriu a colocação de pinos,
à semelhança do que acontece na frente de outros imóveis da mesma artéria. Referiu-se, ainda,
ao ruído provocado por um estabelecimento comercial, sito na Rua Marquês de Pombal, em
Peniche, nomeadamente aquando da realização de espetáculos de karaoke. O senhor Presidente
da Câmara disse que, segundo a sinalização de trânsito existente no local, o estacionamento
automóvel é proibido no sítio indicado pelo munícipe, pelo que as autoridades devem atuar no
cumprimento das suas obrigações. Quanto ao funcionamento do estabelecimento comercial, o
senhor Presidente da Câmara disse que já tomou providências sobre o assunto, nomeadamente
junto da Polícia de Segurança Pública e da Inspeção Geral das Atividades Culturais, entidade que
licencia os espetáculos de karaoke.---------------------------------------------------------------------------
- João Neves, que disse que falta ao programa de comemoração do 40.º aniversário do 25 de
abril de 1974 algo que envolva Peniche e a população de Peniche, nomeadamente a
solidariedade da população de Peniche para com os presos políticos e os seus familiares.
Sugeriu que no próximo dia 25 de abril se descerre uma lápide com os seguintes dizeres:
«Homenagem da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Peniche aos resistentes
antifascistas de Peniche que lutaram pela liberdade, pela democracia, pela paz e por uma
sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Ao povo de Peniche que pela sua ação e
solidariedade apoiou os presos políticos e as suas famílias. 25 de Abril sempre!» O senhor
Presidente da Câmara disse que as comemorações do 40.º aniversário do 25 de abril de 1974
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ocorrerão até 2015 e culminarão com a inauguração do memorial aos presos políticos da cadeia
de Peniche. Acrescentou que já foi assumida a necessidade de se fazer um reconhecimento à
comunidade de Peniche, pretendendo a Câmara Municipal que esse reconhecimento seja feito
em simultâneo com a referida inauguração. O senhor Vice-Presidente disse que o programa
para as comemorações do 40.º aniversário do 25 de abril de 1974, comparando com o de anos
anteriores, é o que mais envolve a população de Peniche, nomeadamente os jovens e
estudantes. O senhor Presidente da Câmara concluiu dizendo que a Câmara Municipal vai
efetuar um reconhecimento à população de Peniche pelo seu envolvimento nesta matéria, após
a elaboração de um trabalho aprofundado sobre o assunto, para evitar erros ou omissões. -------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 25 de março, esteve presente na iniciativa As Rendas de Bilros vão à Escola. Felicitou
todos os envolvidos, particularmente a comunidade escolar. Disse que é uma iniciativa que deve
ser desenvolvida todos os anos. -------------------------------------------------------------------------------
- No dia 25 de março, participou no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios
Portugueses.------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 27 de março, participou na reunião do Conselho de Administração da empresa Águas do
Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 27 de março, visitou a Casa Mortuária do Município. Agradeceu a todos os
trabalhadores do Município a realização da obra. ----------------------------------------------------------
- No dia 27 de março, participou na Assembleia Geral da Adepe - Associação para o
Desenvolvimento de Peniche. Felicitou os novos dirigentes desta instituição. ------------------------
- No dia 28 de março, reuniu-se com a Associação de Motociclismo de Peniche. --------------------
- No dia 28 de março, reuniu-se com a Federação Portuguesa de Natação. ----------------------------
- No dia 28 de março, reuniu-se com promotores de empreendimentos imobiliários da zona das
Pedras Muitas, em Casais do Baleal. -------------------------------------------------------------------------
- No dia 28 de março, reuniu-se com promotores de empreendimentos imobiliários da zona da
praia da Consolação.--------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 28 de março, esteve presente na sessão de inauguração da horta comunitária do
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 29 de março, esteve presente da sessão de inauguração do workshop de escrita criativa. -
- No dia 29 de março, acompanhou uma prova do circuito do Península de Peniche Surf Clube. --
- No dia 31 de março, participou numa reunião da Associação Oceano XXI. -------------------------
- No dia 31 de março, participou numa iniciativa sobre desporto, organizada pelo Hotel Marriott,
na Praia d’El-Rei. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 1 de abril, participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento. -------------------------------------------------------------------
- No dia 1 de abril, participou numa iniciativa do Colégio Pedro Arrupe, no âmbito do projeto
Peniche Mar Pedagógico. -------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 2 de abril, participou na Assembleia Geral da Associação AMO Mais. ---------------------
- No dia 2 de abril, esteve presente na sessão de abertura da Semana da Juventude. -----------------
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- No dia 3 de abril, recebeu o senhor Ministro da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde. ---
- No dia 3 de abril, participou numa ação do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. ----
- No dia 5 de abril, esteve presente no evento Peixe em Lisboa.-----------------------------------------
- No dia 7 de abril, participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento. ---------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 25 de março a 7 de
abril de 2014: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na iniciativa “As Rendas de Bilros vão à Escola”, no dia 25 de março. Participaram cerca de
1200 crianças do 1º Ciclo do Concelho de Peniche. Uma iniciativa muito valorizada pela
comunidade educativa do concelho e um importante momento de valorização desta arte
tradicional.
Além das atividades dinamizadas nos vários estabelecimentos de ensino, o pavilhão
gimnodesportivo da E.B. 2.3 D. Luís de Ataíde deu lugar a um espaço de experimentação onde
dezenas de rendilheiras ensinaram a sua arte aos mais novos. Contemplou um espaço
tecnológico onde puderam ser vistos os trabalhos em animação digital que integram o ‘kit
pedagógico’ da Renda de Bilros; um espaço dedicado à exposição dos inúmeros trabalhos
realizados pelos alunos no âmbito das AEC, um espaço dedicado a jogos tradicionais, um
espaço de exposição dos coordenados com aplicação de Renda de Bilros de Peniche, entre
outros.
Pretendeu-se com esta iniciativa celebrar o elemento patrimonial mais emblemático do
Concelho de Peniche – A Renda de Bilros - em todas as Escolas do nosso Concelho e dar o mote
para a aprendizagem da arte de tecer a Renda de Bilros por parte dos mais pequenos.
Sobre este tema tive a oportunidade de participar num direto para o programa da Antena 1, de
José Candeias para divulgação do evento municipal “As Rendas de Bilros vão à Escola”, no dia
25 de março.
- Num dos momentos do programa da Semana da Juventude. Felicita a equipa dirigida pela
Vereadora Clara Abrantes e as diversas Associações envolvidas.
- Na reunião conjunta da CMP com as Juntas de Freguesia do concelho, de dia 25 de março
sobre a Delegação de Competências entre estas autarquias. Ficaram claras as balizas
financeiras, as novas competências a delegar e as exigências legais na proposta de
Contratualização a assinar entre as partes envolvidas.
- Em três reuniões de negociações com as freguesias do concelho sobre a Descentralização de
Competências, no passado dia 27 de março.
- Na inauguração da Casa Mortuária Municipal, decorrida no passado dia 27 de março. Um
investimento municipal que ronda os 250 mil euros. Trata-se de um espaço que pode ser usado
por membros com diferentes crenças religiosas e adaptado consoante as suas práticas e
necessidades.
- Na Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no dia 27
de março.
Assuntos debatidos: Avaliação do 1º período no Agrupamento; Centro Escolar de Atouguia da
Baleia e apesar de não constar na ordem de trabalhos foi abordado de forma informal a
alteração do nome da E.B. 2, 3 de Atouguia da Baleia para E.B 2, 3 Guilherme de Corni. O Sr.
Vice-Presidente não aceitou discutir um assunto que não constava na ordem de trabalhos e
discordou sobre a necessidade de retirar o nome de Atouguia da Baleia do nome deste
estabelecimento de ensino.



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.04.2014 * Livro 105 * Fl.153

- Na entrega dos 30 talhões da Horta Comunitária de Peniche, que teve lugar no dia 28 de
março;
- Na reunião com a Direção da Associação de Motociclismo de Peniche sobre o XVI Lés a Lés;
- Participação, a convite do Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Peniche, num
momento da Peregrinação de um grupo de Bombeiros do nosso concelho a Fátima, no dia 29 de
março.
- No 1º Circuito Peniche RIP CURL 2014 para assistir à prova de Surf, realizada no Lagido,
Baleal, no dia 29 de março.
- Na reunião de elaboração de Mapa de Obras Municipal com a participação de todas as Juntas
de Freguesia;
- Na reunião de avaliação da iniciativa “As Rendas de Bilros vão à Escola” com a equipa
técnica municipal. Não obstante o sucesso da iniciativa referido por todos, foram sugeridas
algumas propostas de melhoria em edições futuras.
- No evento de apresentação à comunidade sobre Empreendedorismo, realizado na Escola
Secundária de Peniche pelos alunos dos cursos de formação profissional. Foram apresentados
nesta iniciativa cerca de 22 trabalhos. Aproveita para felicitar a Escola Secundária por este
trabalho e pelo conjunto de trabalhos realizados.
- Na 3ª edição da iniciativa “Endógenos”, que decorreu no Hotel Pinhal Mar. Esta iniciativa foi
dedicada às algas e contou com uma degustação realizada pela equipa da Escola de Hotelaria
de Colares;
- No Torneio de Páscoa “Petizes e Traquinas” promovido pelo Peniche Amigos Clube, que
contou também com as equipas do Bombarralense e de Torres Vedras.
FELICITAÇÃO
- Felicitar a equipa dos trabalhadores do DOM (Departamento de Obras Municipais) pela
concretização e pelo êxito da construção da Casa Mortuária de Peniche. Desde o Diretor de
Departamento, Engº Francisco Silva, Engª Filipa Clara, Engª Tânia Silva, ao Engº Mário Silva.
Felicitar o Diretor do DEA (Departamento de Energia e Ambiente), Engº Nuno Cativo, os Srs.
funcionários dos Serviços de Eletricidade Srs. Fernando Duarte e Carlos Vala. Felicitar o DAF
(Departamento Administrativo e Financeiro) pela grande cooperação com os restantes
Departamentos que concretizaram esta importante obra municipal.» [sic] ---------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nos dias 25 a 27 de março, participou no Conselho da Comunidade do Agrupamento dos
Centros de Saúde do Oeste Norte. Informou que irá ser instalada uma plataforma elevatória no
edifício do Centro de Saúde de Peniche. --------------------------------------------------------------------
- No dia 1 de abril, reuniu-se com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, para preparação do Dia
pela Vida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 1 de abril, participou numa ação de esclarecimento da EB 2.3 D. Luís de Ataíde, de
Peniche, no âmbito da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.------------------------------------
- No dia 2 de abril, reuniu-se com os utilizadores da horta comunitária. -------------------------------
- No dia 3 de abril, participou nas atividades de abertura da Semana da Juventude. Agradeceu a
todas as entidades envolvidas no evento. --------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Agradeceu a todos os trabalhadores do Município que, direta ou indiretamente, trabalharam na
edificação da Casa Mortuária do Município. Referiu-se à importância deste equipamento para a
cidade de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Informou que esteve presente na inauguração da Casa Mortuária, no Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Peniche, na cerimónia de abertura da Semana da Juventude e na
entrega dos Prémios Guilherme de Corni aos alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia que se destacaram pelo seu mérito escolar. ---------------------------------------------------------
- Manifestou a sua preocupação pela situação de abandono em que se encontra o campo de jogos
e o jardim do bairro de Santa Ana, em Peniche. Perguntou se está a ser equacionado algum
projeto para aquele espaço ou se é para manter na situação em que está. O senhor Presidente da
Câmara disse que vai analisar o assunto. O senhor Vice-Presidente disse que a zona não se
encontra abandonada, havendo um uso menor do parque de jogos porque os seus utilizadores
passaram a utilizar o pátio da EB1 n.º 5, sita na Rua da Central Elétrica, em Peniche. --------------
- Disse que existem muitas areias acumuladas no estacionamento da praia do Baleal. O senhor
Presidente da Câmara transmitiu o assunto ao Diretor do Departamento de Energia e Ambiente,
que estava presente na reunião. O Diretor do Departamento de Energia e Ambiente disse que a
remoção de arreias do parque de estacionamento da praia do Baleal é uma prática corrente,
nomeadamente na época balnear. -----------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Felicitou os serviços municipais pela execução da obra da Casa Mortuária do Município. Toda
a Câmara Municipal se associou à felicitação.--------------------------------------------------------------
- Perguntou se existem desenvolvimentos no processo de pretensão de instalação de um parque
temático na zona dos Salgados. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que se
reuniu recentemente com a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal e irá reunir-se, em breve, com o promotor do investimento. ----------------------------------
- Disse que estão a ser colocadas pedras junto ao pontão de acesso à ilha do Baleal que, quando
houver vento, propiciarão a acumulação de areia no pontão que impedirão a passagem de
viaturas. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento dos contactos efetuados com a
Agência Portuguesa do Ambiente para as intervenções a efetuar no concelho, nomeadamente a
intervenção estrutural a realizar no pontão. -----------------------------------------------------------------
- Disse que o preocupa o facto da limpeza do concelho apresentar sinais de alguma degradação,
nomeadamente em Ferrel, onde tem verificado que os serviços do Município fazem o despejo
dos contentores de lixo, mas não retiram os resíduos que se encontram no chão, junto a esses
contentores. O senhor Presidente da Câmara disse que, desde 2010, com a impossibilidade de
contratar mais recursos humanos e a diminuição de meios financeiros, a Câmara Municipal teve
de assumir diretamente a realização de alguns serviços, em detrimento da contratação externa, e
a redução de outros serviços. O Diretor do Departamento de Energia e Ambiente disse que,
dentro do contexto e das condições atuais, os serviços de limpeza estão a trabalhar o melhor que
é possível. O senhor Vice-Presidente disse que o Departamento de Energia e Ambiente, neste
momento, tem falta de trabalhadores, porque o Município está, há alguns anos, legalmente
proibido de fazer novas contratações. ------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do processo de reparação da eclusa do fosso da muralha de
Peniche e qual o desenvolvimento do processo para a segunda fase da obra de recuperação do
mesmo fosso. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de situação solicitado.

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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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, no Bairro dos Ratolas, em
Ferrel – Filipe de Jesus Ferreira: ---------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 263/2014: Deliberado que seja aclarada a atual situação jurídica de um terreno,
situado a norte da Avenida do Mar e que se estende até à zona do Ninho do Corvo, ao longo da
Rua do Cataló, em Ferrel, que foi objeto de um pedido de dispensa do logradouro comum, no
ano de 1967, nomeadamente se se trata de terreno baldio e como poderão os proprietários dos
prédios rústicos confiantes adquirir courelas a desanexar desse terreno para uniformizar o
alinhamento da Rua do Cataló. Deliberado, ainda, que o Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística faça um levantamento das áreas do referido terreno que ainda não se encontram
ocupadas por particulares ou, estando ocupadas, os ocupantes não têm títulos de propriedade.
(DPGU 43/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Informação prévia sobre a viabilidade de instalação de uma antecâmara, no passeio
público da Rua das Galhetas, em Peniche, para resguardo da entrada do edifício sito na
Avenida do Porto de Pesca/ Rua das Galhetas, em Peniche – Paulo Miguel da Cruz José: ------
Deliberação n.º 264/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 2 de abril de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Paulo
Miguel da Cruz José, sócio-gerente da empresa Refísica – Centro de Medicina Física e de
Reabilitação de Peniche, L.da, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao seu pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de instalação de uma antecâmara, no passeio público da
Rua das Galhetas, em Peniche, para resguardo da entrada do edifício sito na Avenida do Porto de
Pesca/Rua das Galhetas, em Peniche, pelos motivos e com os fundamentos constantes nos
pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 17 e 25 de
março de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se
cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU R135/14)----------------------------------------

3) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de alterações e atualização da
utilização de uma unidade industrial, sita na Estrada Marginal Norte, Sítio do Abalo, em
Peniche – Plastimar - Indústria de Matérias Plásticas, S.A.:-------------------------------------------
Deliberação n.º 265/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 2 de abril de 2014, deliberado emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de legalização de alterações e atualização da utilização de
uma unidade industrial, sita na Estrada Marginal Norte, Sítio do Abalo, em Peniche, apresentado
por Plastimar - Indústria de Matérias Plásticas, S.A., nas condições dos pareceres técnicos da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 26 e 27 de março de 2014. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.2 DPGU R203/14) -----------------------------------------------------------------------

4) Legalização de um anexo construído no logradouro de um prédio urbano, sito na Rua da
Paz, em Ferrel – José da Conceição Alves: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 266/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 2 de abril de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de José da
Conceição Alves, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para legalização de um anexo construído no
logradouro de um prédio urbano, sito na Rua da Paz, em Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelos motivos
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constantes no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 26 de março
de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU 106/13)-------------------------------------------------------

5) Legalização de uma pérgula, sita no logradouro de um prédio urbano, sito na Estrada
Marginal Norte, Sítio do Abalo, em Peniche – Profresco - Produtos Alimentares, L.da: ----------
Deliberação n.º 267/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 3 de abril de 2014, deliberado tomar conhecimento do parecer da
consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora Fernanda Paula Oliveira,
datado de 29 de março de 2014, relativo à legalização de uma pérgula, construída pela empresa
Profresco - Produtos Alimentares, L.da, no logradouro de um prédio urbano, sito na Estrada
Marginal Norte, Sítio do Abalo, em Peniche, nomeadamente quanto ao facto da estrutura em
causa não ser um edifício e, por isso, não contar para o índice de ocupação volumétrico previsto
no Regulamento do Plano Diretor Municipal, e dar orientações para a aceitação da Comunicação
Prévia. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4 DPGU 88/13) --------------------------------------------------------

6) Legalização de alterações e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da
Almagreira, em Ferrel – Sabino Rosa Oliveira: ----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 268/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de março de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado por Sabino Rosa Oliveira, referente ao pedido de licenciamento para legalização de
alterações e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da Almagreira, em Ferrel, nas
condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 21 de março
de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5 DPGU 6/14)----------------------------------------------------------

7) Alteração de um apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, junto à
Avenida da Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio:-------------------------------------
Deliberação n.º 269/2014: Deliberado encarregar o Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística de fazer uma informação com o histórico de todo o processo do apoio de praia
simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, junto à Avenida da Praia, em Peniche, cujo
concessionário é Carlos Manuel da Silva Inácio, para ser presente a reunião da Câmara
Municipal conjuntamente com a informação do Gabinete Jurídico com os fundamentos jurídicos
para a cessação do contrato de arrendamento do terreno, solicitada em reunião de 9 de dezembro
de 2013. (DPGU 24/14) ----------------------------------------------------------------------------------------

8) Demolição de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, e construção de
um novo edifício destinado a habitação, no mesmo local – Joaquim José Oliveira Malhão
Viralhada: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 270/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 3 de abril de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado por Sabino Rosa Oliveira, referente ao pedido de licenciamento para demolição de
um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, e construção de um novo edifício
destinado a habitação, no mesmo local, nas condições dos pareceres da Direção-Geral do
Património Cultural, datado de 20 de fevereiro de 2014, e da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 28 de março de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6 DPGU 18/13) ---------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.04.2014 * Livro 105 * Fl.157

9) Viabilização de alteração do uso de um conjunto de edifícios destinados a indústria, sitos
junto à Estrada Nacional n.º 114 e à Estrada Municipal n.º 571, na freguesia de Serra d'El-
Rei – Cerâmica do Outeiro do Seixo, S.A.: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 271/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 3 de abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado transmitir à empresa Cerâmica do Outeiro do
Seixo, S.A. que o seu pedido para viabilização de alteração do uso de um conjunto de edifícios
destinados a indústria, sitos junto à Estrada Nacional n.º 114 e à Estrada Municipal n.º 571, na
freguesia de Serra d'El-Rei, poderá merecer parecer favorável, devendo apresentar um pedido de
informação prévia, devidamente instruído, para apreciação, nos termos do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que esclareça convenientemente a nova
pretensão, nomeadamente com a descriminação dos usos, volumes de construção, índices de
edificabilidade e restantes peças escritas e desenhadas necessárias à compreensão do pretendido.
(Doc.7 DPGU S2071/14) --------------------------------------------------------------------------------------

TRÂNSITO:

10) Plano de sinalização temporário para a Avenida da Liberdade, em Serra d'El-Rei –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 272/2014: Considerando a informação n.º 131/SHT, do Serviço de Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho, datada de 28 de março de 2014, deliberado aprovar o plano de
sinalização temporário para a Avenida da Liberdade, em Serra d'El-Rei, a implementar durante o
período em que decorrerem as obras da primeira fase da construção do Fórum Multiusos de Serra
d'El-Rei (Doc.8 NIPG 6849/13) ------------------------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

11) Obras a realizar por administração direta, de 31 de março a 2 de maio de 2014 –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 273/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 2 de abril de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º 3/2014,
elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documentos que aqui se dão por
reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a
realizar pelo Departamento de Obras Municipais do Município, por administração direta, no
período de 31 de março a 2 maio de 2014, ratificar a realização das obras executadas entre os
dias 31 de março e 7 de abril de 2014, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e autorizar a realização das obras ainda não executadas, no uso da
competência estabelecida na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
(Doc.9 NIPG 4452/14) -----------------------------------------------------------------------------------------

12) Libertação parcial da caução prestada para a empreitada de “Construção do Novo Muro
do Cemitério Municipal de Peniche” – Submerci - Construção e Urbanizações, L.da: ------------
Deliberação n.º 274/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 2 de abril de 2014, e o auto da vistoria realizada no dia 19 de março de 2014,
deliberado autorizar a liberação de 15% do valor da caução prestada para a empreitada de
“Construção do Novo Muro do Cemitério Municipal de Peniche”, adjudicada à empresa
Submerci - Construção e Urbanizações, L.da, observando a alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
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reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10 NIPG 4449/14)------

13) Homologação de auto de vistoria e nomeação de nova comissão de vistoria para efeitos de
receção definitiva da empreitada de “Remodelação e Ampliação do Edifício Central do
Cemitério Municipal de Peniche” – Paulo & Filhos, S.A.: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 275/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 2 de abril de 2014, deliberado homologar o auto da vistoria realizada no dia 24 de
março de 2014, para receção definitiva da empreitada de “Remodelação e Ampliação do Edifício
Central do Cemitério Municipal de Peniche”, adjudicada à empresa Paulo & Filhos, S.A.,
nomeadamente quanto aos trinta dias para correção das deficiências encontradas, e nomear os
senhores Jorge Alberto Bombas Amador, engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva e
engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva para constituírem a comissão de nova
vistoria para a receção definitiva da referida empreitada, que se realizará no dia 28 de abril de
2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.11 NIPG 4450/14) -----------------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

14) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf: -----------------------------
Deliberação n.º 276/2014: Deliberado apreciar o assunto da Comissão de Gestão Local do
Centro de Alto Rendimento do Surf em próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------

15) Venda de trabalhos artesanais junto ao Mercado Municipal – Alunos da Escola D. Luís
de Ataíde: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 277/2014: Deliberado autorizar os alunos da Escola D. Luís de Ataíde a
venderem bolos e trabalhos manuais, junto ao Mercado Municipal de Peniche, aos fins-de-
semana dos meses de abril a junho de 2014, para angariação de fundos para uma visita de estudo.
(NIPG 3954/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

16) Celebração de escritura de compra e venda de um terreno, sito na Travessa do Jardim, em
Ferrel – Leonardo Santos Marques: ------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 278/2014: Deliberado autorizar a celebração de uma escritura entre o Município
de Peniche e Leonardo Santos Marques, para titular a venda de um prédio urbano, atualmente
localizado na Travessa do Jardim, sítio do Passadouro, em Ferrel, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Peniche sob o n.º 267, da freguesia de Ferrel, inscrito na matriz predial urbana
da mesma freguesia sob o artigo 1526, na qual se deverá consignar que o prédio corresponde ao
titulado pelo alvará de alienação n.º 616/89, emitido em 12 de julho de 1989. (NIPG 3318/14) ---

17) Celebração de escritura de compra e venda de um terreno, sito na Rua da Almagreira, em
Ferrel – José Manuel Jesus Oliveira: ----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 279/2014: Deliberado autorizar a celebração de uma escritura entre o Município
de Peniche e José Manuel Jesus Oliveira, para titular a venda de uma parcela de terreno,
localizada na Rua da Almagreira, em Ferrel, que foi desanexada do prédio atualmente descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2413, da freguesia de Ferrel, na qual se
deverá consignar que o terreno corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 436/79,
emitido em 13 de novembro de 1979. (NIPG 2327/14) ---------------------------------------------------
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CONTRATOS DE CONCESSÃO:

18) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento
e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche:---------------------------
Deliberação n.º 280/2014: Deliberado voltar a apreciar os documentos de suporte ao concurso
público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento e zonas de
estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche na próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 1930/14) -----------------------------------------------------------------------------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:

19) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais: -------------------------
Deliberação n.º 281/2014: Na sequência das deliberações n.º 62/2014 e 206/2014, tomadas pela
Câmara Municipal de Peniche, em reuniões de 20 de janeiro e 17 de março de 2014, e
considerando a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 4 de abril
de 2014, dando conhecimento de que não houve qualquer reclamação no período de audiência
prévia aos concorrentes, deliberado adjudicar a contratação do empréstimo para financiamento
de obras municipais ao BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., nas condições
constantes da sua proposta com a ref.ª 313/2014, datada de 14 de fevereiro de 2014, de que se
destacam: Montante do empréstimo: 360 000,00 euros; Prazo: 10 anos; Taxa de juro: Euribor a 6
meses; Spread: 3,75 %. ----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberado, ainda, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, para
efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. (NIPG 830/14 4447/14) ---------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

20) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2014:---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 282/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a terceira alteração aos
documentos previsionais para o ano 2014, conforme consta dos documentos que foram
apresentados, que aqui se dão por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG 4448/14)--------

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à gerência de
2013: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 283/2014: Deliberado apreciar os documentos de prestação de contas do
Município de Peniche, relativos à gerência de 2013, na próxima reunião da Câmara Municipal. --

22) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento,
relativos à gerência de 2013: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 284/2014: Deliberado apreciar os documentos de prestação de contas dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativos à gerência de 2013, na próxima
reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------
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FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:

23) Fixação dos preços de obras historiográficas e literárias a vender no Museu Municipal de
Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 285/2014: Deliberado, 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, fixar os preços unitários que
adiante se indicam para venda das seguintes obras historiográficas e literárias no Museu
Municipal de Peniche:------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Pintores do Oeste de Portugal ..................................... 25,00 euros; ------------------------
---------- A Estátua – A tortura preferida pela PIDE ................. 11,00 euros; ------------------------
---------- O meu Fialho ................................................................ 10,00 euros; ------------------------
---------- Peniche, encontro entre dois continentes ......................15,00 euros; ------------------------
---------- 12 fugas das prisões de Salazar ................................... 10,00 euros; ------------------------
---------- Rota das igrejas do concelho de Peniche (folheto) ........ 0,70 euros; ------------------------
(NIPG 2662/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

24) Licenciamento de prova desportiva – Península de Peniche Surf Clube: ----------------------
Deliberação n.º 286/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela associação Península de Peniche
Surf Clube, por requerimento, datado de 28 de março de 2014, deliberado ratificar o despacho do
senhor Presidente da Câmara, proferido em de 28 de março de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que autorizou a realização de uma prova
desportiva denominada Primeira Etapa Rip Curl 2014 by PPSC, nos dias 29 e 30 de março de
2014. (NIPG 4177/14)------------------------------------------------------------------------------------------

25) Licenciamento de manifestação desportiva – Associação Cultural e Recreativa de Casais
Brancos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 287/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação Cultural e Recreativa
de Casais Brancos, por requerimento, datado de 21 de fevereiro de 2014, e a informação da
Divisão Administrativa, datada de 31 de março de 2014, deliberado autorizar a realização de
uma manifestação desportiva denominada Passeio de Veículos Motorizados de Duas Rodas, no
dia 4 de maio de 2014, entre as 9h00 e as 13h00, condicionada à apresentação de seguros de
responsabilidade civil e acidentes pessoais, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo
8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março. (NIPG 2430/14) ------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

26) Ocupação de espaço público com contentores para recolha de roupas usadas – Delegação
de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa:----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 288/2014: Deliberado apreciar o pedido para ocupação de espaço público com
contentores para recolha de roupas usadas, efetuado pela Delegação de Peniche da Cruz
Vermelha Portuguesa, em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 7992/13)-----------------

APOIOS DIVERSOS:

27) Apoio logístico e financeiro para a realização de um concurso de pesca desportiva –
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: ------------------------------------------
Deliberação n.º 289/2014: Deliberado ratificar a autorização de dispensa de apoio logístico para
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a realização de um concurso de pesca desportiva, que teve lugar no dia 16 de março de 2014, e
conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um subsídio, no valor de
500,00 euros, para comparticipação na aquisição dos prémios do referido concurso, no uso da
competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. (NIPG 2680/14) -----------------------------------------------------------------------------

28) Apoio logístico e financeiro para a realização do IX Concurso de Pesca Desportiva –
Núcleo Sportinguista de Peniche: ---------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 290/2014: Deliberado, 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, conceder um subsídio, no valor
de 450,00 euros, e emprestar quinze divisórias para delimitação de área e três contentores para
lixo ao Núcleo Sportinguista de Peniche, para a realização do seu IX Concurso de Pesca
Desportiva, que terá lugar no dia 27 de abril de 2014. (NIPG 3242/14)--------------------------------

29) Apoio logístico para a realização do XVII Convívio de Pesca Desportiva de Mar –
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente”:------------------------------------
Deliberação n.º 291/2014: Deliberado, 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, autorizar a Associação
Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente” a utilizar o refeitório do Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para a realização de um almoço no âmbito do seu XVII
Convívio de Pesca Desportiva de Mar, que terá lugar no dia 13 de abril de 2014. (NIPG 1614/14
3923/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30) Apoio logístico para a realização da sétima edição da iniciativa Abril Livros Mil –
Associação Juvenil de Peniche:------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 292/2014: Deliberado, 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, autorizar a Associação Juvenil
de Peniche a utilizar uma sala do Edifício da Parreirinha, entre os dias 23 de abril e 5 de maio de
2014, para a realização da sétima edição da iniciativa Abril Livros Mil, e emprestar catorze
mesas de plástico. (NIPG 3133/14)---------------------------------------------------------------------------

31) Apoio logístico e oferta de lembranças de boas-vindas para a realização do VI Encontro
de Clássicos e Desportivos – Clube Português de Automóveis Antigos: ------------------------------
Deliberação n.º 293/2014: Deliberado, 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, autorizar uma visita guiada à
Fortaleza de Peniche e que os serviços do Município coloquem baias no Campo da República,
em Peniche, para reserva de 120 lugares de estacionamento, e oferecer 150 conjuntos de
lembranças de boas-vindas ao Clube Português de Automóveis Antigos, para a realização do VI
Encontro de Clássicos e Desportivos, que terá lugar no dia 3 de maio de 2014. (NIPG 4455/14) -

32) Apoio logístico e oferta de prémios e lembranças para a realização da concentração de
veículos MG – MG Club de Portugal: ----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 294/2014: Deliberado, 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, autorizar uma visita guiada à
Fortaleza de Peniche e que os serviços do Município coloquem baias no logradouro do Quartel
dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para a realização de uma prova de perícia, e oferecer
doze prémios e trinta latas de conserva ao MG Club de Portugal, para a realização da
concentração de veículos MG, que terá lugar no dia 17 de maio de 2014. (NIPG 4454/14)---------
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33) Apoio logístico e financeiro e oferta de lembranças para a realização da primeira etapa do
Campeonato Nacional de Kayak Surf – Escola Superior de Desporto de Rio Maior: -------------
Deliberação n.º 295/2014: Deliberado, 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, autorizar os serviços do
Município a formularem um pedido de licenciamento junto da Autoridade Marítima; conceder
um subsídio, no valor de 200,00 euros, para comparticipação na aquisição de troféus; oferecer
lembranças (latas de cavala e sardinha) para os atletas e emprestar vinte baias metálicas, cabos
elétricos, um gerador e cornetas de som à Escola Superior de Desporto de Rio Maior, para a
realização da primeira etapa do Campeonato Nacional de Kayak Surf, que terá lugar nos dias 31
de maio e 1 de junho de 2014. (NIPG 4453/14) ------------------------------------------------------------

34) Apoio logístico para a realização do Rotary Youth Leadership Award 2013/14 – Rotary
Clube de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 296/2014: Deliberado, 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, autorizar os participantes no
Rotary Youth Leadership Award 2013/14, evento organizado localmente pelo Rotary Clube de
Peniche, a efetuarem uma visita guiada à Fortaleza de Peniche, no dia 12 de abril de 2014. O
senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na apreciação e votação deste assunto. (NIPG
3956/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

35) Isenção de taxas para o licenciamento de prova desportiva – Península de Peniche Surf
Clube:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 297/2014: Deliberado, 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, ratificar o despacho do senhor
Presidente da Câmara, proferido em de 28 de março de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que isentou a associação Península de Peniche
Surf Clube do pagamento de taxas pelo licenciamento da prova desportiva denominada Primeira
Etapa Rip Curl 2014 by PPSC. (NIPG 4177/14)-----------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 298/2014 – 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, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar,
se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino.------------------------------------------------


