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ATA N.º 16/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014

Aos vinte e um 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 Jorge
Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara, 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) Obras de urbanização, sitas na Avenida do Mar, em Casais do Baleal –
Patrícia Santos Correia; ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Operação de loteamento, sita junto à Estrada Nacional n.º 247, em Cruz da
Légua, Alto Veríssimo – Albifrank - Engenharia e Construção, L.da;-----------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------3) Protocolo de estágio curricular – Instituto Politécnico de Leiria; ----------------
-------------------4) Protocolo de estágio curricular – Instituto Politécnico de Santarém; ------------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------5) Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e
baixa tensão normal – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; -----------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------6) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais,
para o ano de 2014; ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Prorrogação do prazo do direito de superfície sobre uma parcela de terreno –
Grupo Desportivo de Peniche; --------------------------------------------------------------------------------
----------------- Relacionamento Institucional:---------------------------------------------------------------
-------------------8) Composição dos órgãos sociais para o biénio 2014/2016 – Grupo Desportivo
de Peniche;---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Adesão do Município de Peniche à RECRGF - Rede Europeia de
Conservação de Recursos Genéticos Florestais – Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, I.P.;-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------10) Licenciamento de manifestação desportiva – Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; --------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------11) Ocupação de espaço público para a realização de atividades de caráter
cultural e lúdico – Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar;------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------12) Apoio financeiro à equipa de natação de competição – Clube Naval de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------13) Apoio financeiro para a realização de um torneio de ténis de mesa – Atlético
Clube de Geraldes;----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------14) Apoio financeiro para a realização de uma viagem a Grândola – MURPI -
Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos; -----------------------------------------
-------------------15) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público para a realização de
atividades de caráter cultural e lúdico – Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo
e Tecnologia do Mar; -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Isenção de taxas para o licenciamento de manifestação desportiva –
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.---------------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de
presidente da câmara, eram catorze horas e quarenta minutos, encontrando-se na sala seis dos
sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------------------
O senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da Câmara, não participou na
reunião, tendo a mesma sido presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador. ----------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas e assinadas 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.-------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

O senhor Presidente em exercício, Jorge Amador, 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: ----------------------------------------------------------------------
- Marco André Lemos de Carvalho Elias, que perguntou pelo andamento de um requerimento,
que apresentou em 28 de março de 2014, solicitando autorização para a venda ambulante de
gelados, na praia do Baleal, no período de 1 de abril a 30 de setembro de 2014. O senhor
Presidente em exercício informou que, na reunião de 14 de abril de 2014, a Câmara Municipal
deliberou manifestar ao requerente a intenção de indeferimento da pretensão, podendo este, no
prazo de 10 dias após receber a notificação do Município, pronunciar-se, por escrito, sobre esta
intenção de decisão da Câmara Municipal. A Chefe da Divisão Administrativa deu conhecimento
do atual enquadramento legal da atividade de venda ambulante, resultante da Lei n.º 27/2013, de
12 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Paulo Miguel da Cruz José, que perguntou pelo andamento de um pedido, que apresentou em
17 de fevereiro de 2014, para informação prévia sobre a viabilidade de instalação de uma
antecâmara, no passeio público da Rua das Galhetas, em Peniche, para resguardo da entrada de
um edifício, sito na referida artéria. O munícipe expôs os motivos da sua pretensão. O senhor
Presidente em exercício informou que, na reunião de 7 de abril de 2014, a Câmara Municipal
deliberou manifestar ao requerente a intenção de emitir parecer desfavorável sobre o seu pedido,
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, podendo o munícipe, no prazo
de 10 dias após receber a notificação do Município, pronunciar-se, por escrito, sobre esta
intenção de decisão da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------
- Neuza Alexandra Granada dos Santos, que solicitou a anulação de um lugar de estacionamento
em frente ao seu estabelecimento comercial, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 134, em Peniche.
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O senhor Presidente em exercício disse que iria dar indicação ao Departamento de Obras
Municipais para apresentar uma proposta para reordenamento do estacionamento automóvel
naquela zona da Rua D. Luís de Ataíde. O senhor Vereador Jorge Gonçalves lembrou que
aqueles lugares de estacionamento estão contemplados no Regulamento Municipal de Parques de
Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada no Concelho
de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Carta n.º 554/2014, datada de 15 de abril de 2014, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, sobre o processo de privatização da Empresa Geral de Fomento. (NIPG 5280/14)---

*Ofício n.º 557/XI, do Município de Almada, remetendo moção da Assembleia Municipal de
Almada sobre o processo de alienação do capital social da Empresa Geral de Fomento. (NIPG
3495/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Carta, datada de 25 de fevereiro de 2014, do Centro de Canoagem do Oeste, agradecendo os
apoios concedidos pelo Município à coletividade. (NIPG 3714/14) ------------------------------------

*Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a 30 de março de 2014, lista nominal dos trabalhadores
contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego
inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço em março de 2014, e total de horas extra
por trabalhador no período de janeiro a março de 2014. --------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Vice-Presidente da Câmara, presidente em exercício, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 14 a 21 de abril do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião do Conselho Consultivo do Ensino Profissional da Escola Secundária de Peniche;
- Na reunião com a equipa técnica municipal sobre a intervenção na Escola Básica do 1.º ciclo
de Atouguia da Baleia;
- Na reunião com o Grupo Desportivo de Peniche sobre a prorrogação do direito de superfície
sobre uma parcela de terreno;
- Na reunião sobre o programa “Pares”;
- No Conselho Municipal de Educação onde foi apresentado o balanço relativo ao 2.º período
letivo e discutido, entre outros assuntos, algumas questões referentes aos transportes escolares;
- Na abertura das novas instalações do Jardim de Infância de Lugar da Estrada. A partir de
amanhã, o JI desta localidade funcionará nas instalações da EB1. Aproveito para agradecer o
apoio dado pelo Sporting Clube da Estrada a esta oferta educativa ao longo dos últimos anos.
- Na XXIV Mostra do Encaixe de Camariñas. Neste importante evento espanhol dedicado à arte
de tecer a renda de bilros, Peniche esteve representado por duas rendilheiras da nossa Escola a
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trabalhar ao vivo e pela apresentação de vários coordenados com aplicação de Rendas de
Bilros de Peniche. A afluência ao nosso stand foi grande, revelando o interesse dos
participantes no evento pela nossa arte tradicional. No decurso do certame teve lugar uma
reunião com o Presidente desta localidade no sentido de se proceder à apresentação de projetos
comuns a fundos europeus sobre a Renda de Bilros.
Informou, ainda, que:
Estão confirmadas 15 comitivas estrangeiras (Espanha – Camariñas, Ourense, Málaga,
Astúrias; França; Itália; País de Gales, Rússia; Estónia; República Checa; Inglaterra; Suíça;
Polónia) na Mostra Internacional de Rendas de Bilros, agendada para os dias 24, 25, 26 e 27 de
julho. Duas das quais participam neste evento pela primeira vez (Valencia; Bilbao).» -------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento de que, no decurso da última semana, entre outras atividades correntes,
participou nas reuniões de preparação da II Feira da Saúde de Peniche e da iniciativa Drogas
Népia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Solicitou informações sobre a intervenção que os serviços do Município estão a fazer Fortaleza
de Peniche. O técnico superior de conservação e restauro, Jorge Martins, informou que está a ser
efetuada uma intervenção, pelo Departamento de Obras Municipais, com o avale da Direção-
Geral do Património Cultural, na parte exterior do revelim da Fortaleza, que consiste na
reposição das argamassas originais, uma mistura de cal hidratada (3/4) com cal hidráulica (1/4),
com reboco do pano amuralhado e caiação em ocre amarelo, para reposição do seu aspeto
original. Acrescentou que é uma intervenção semelhante à que foi feita no Baluarte Redondo e
no amuralhado interior do Baluarte da Consolação, ambos dentro do perímetro da Fortaleza. O
senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou se a intervenção é para ser feita em todo o pano de
exterior da muralha. O técnico superior de conservação e restauro informou que, por agora,
apenas está previsto intervencionar a parte exterior do revelim. O Diretor do Departamento de
Obras Municipais disse que a intervenção que está a ser feita é semelhante às que eram efetuadas
enquanto funcionou uma cadeia na Fortaleza, mas que nas últimas décadas essas intervenções
deixaram de ser feitas. Acrescentou que a falta de manutenção dos rebocos, feitos de cal e por
isso frágeis, levou a que a muralha tenha o aspeto atual, com as pedras à vista, subsistindo,
contudo, alguns resquícios dos antigos rebocos. O senhor Presidente em exercício perguntou se
os materiais que estão a ser aplicados estão de acordo com as orientações da Direção-Geral do
Património Cultural e se a intervenção está a desvirtuar o património histórico. O técnico
superior de conservação e restauro disse que estão a ser aplicados os materiais indicados e que
não existe qualquer desvirtuamento do património, pelo contrário, está a garantir-se que o
património dure mais anos, porque o revestimento protegerá a estrutura da muralha. Acrescentou
que se está a aplicar os materiais e técnicas usados naquele espaço ao longo dos séculos. O
senhor Vereador Luís Ganhão disse que tem conhecimento de que o técnico superior de
conservação e restauro utiliza os materiais adequados nas intervenções que faz e que acha bem
que se faça esta intervenção Fortaleza, mas que deveria ter havido o cuidado de proteger a obra
para evitar o impacto visual do reboco antes da caiação. O Diretor do Departamento de Obras
Municipais disse que os prazos para a conclusão da obra não permitiram que houvesse tempo
para preparar as proteções à mesma. O senhor Presidente em exercício disse que as condições
meteorológicas do último inverno não permitiram que se avançasse, mais cedo, com algumas
obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
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- Perguntou se a Câmara Municipal tem conhecimento de algum litígio entre o Grupo Desportivo
Atouguiense e a empresa que instalou a relva sintética no campo de jogos daquela coletividade.
O senhor Presidente em exercício informou que não tem conhecimento de qualquer litígio, mas
que, na sequência da intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves, na reunião de 14 de abril
de 2014, solicitou uma reunião com o GDA, na qual irá colocar também esta questão. -------------
- Disse que os contentores para recolha de lixo que se encontram à entrada da ilha do Baleal
estiveram dentro de uma vedação de madeira, mas, há uns anos, que não se encontram dentro
dessa vedação e é frequente terem lixo em seu redor. Sugeriu que se encontre uma solução que
dignifique aquele espaço. O senhor Presidente em exercício disse que irá analisar a situação,
conjuntamente com o Departamento de Energia e Ambiente.--------------------------------------------
- Disse que se encontra à venda um imóvel, situado no Largo de São Leonardo, em Atouguia da
Baleia, conhecido como a Loja dos Valas. Acrescentou que a Junta de Freguesia de Atouguia da
Baleia, em 23 de janeiro de 2014, remeteu um ofício à Câmara Municipal a informar desta
situação e a manifestar o interesse em adquirir o referido imóvel com a colaboração do
Município. Sugeriu que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia
conjuguem esforços para a aquisição do imóvel. O senhor Presidente em exercício disse que irá
dar conhecimento desta intervenção do senhor Vereador ao senhor Presidente da Câmara. O
senhor Vereador Jorge Gonçalves lamentou que uma junta de freguesia tenha remetido um ofício
à Câmara Municipal, no dia 23 de janeiro, e que, a 21 de abril, o senhor Presidente da Câmara
ainda não tenha dado conhecimento desse ofício à Câmara Municipal. -------------------------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Lembrou que, aquando de uma visita à unidade industrial da ESIP – European Sea Food
Investments Portugal, S.A., sita em Peniche, esta empresa informou que as obras de
melhoramento do funcionamento da sua ETAR ficariam concluídas em março de 2014.
Perguntou qual o ponto de situação destas obras. O senhor Presidente em exercício solicitou ao
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência que pergunte à ESIP qual o ponto de situação das
obras que está a realizar na sua ETAR. ----------------------------------------------------------------------

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: --------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Obras de urbanização, sitas na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Patrícia Santos
Correia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 341/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de abril de 2014, e a informação do Diretor do Departamento de Obras Municipais,
datada de 14 de abril de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se
arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado designar as senhoras engenheiras
Tânia Silva, Herménia Coelho e Florinda Monteiro como representantes da Câmara Municipal
na comissão que irá realizar uma vistoria para receção provisória das obras de urbanização, sitas
na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, promovidas por Patrícia Santos Correia, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. (Doc.1 DPGU
2/12 NIPG 5279/14) --------------------------------------------------------------------------------------------
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2) Operação de loteamento, sita junto à Estrada Nacional n.º 247, em Cruz da Légua, Alto
Veríssimo – Albifrank - Engenharia e Construção, L.da: -----------------------------------------------
Deliberação n.º 342/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 15 de
abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro
de atas, deliberado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação, autorizar que o Município realize obras de urbanização no
loteamento sito junto à Estrada Nacional n.º 247, em Cruz da Légua, Alto Veríssimo, titulado
pelo alvará n.º 4/2007, emitido em 10 de dezembro de 2007, em nome de Albifrank - Engenharia
e Construção, L.da, seguindo o preceito do n.º 2 do artigo 84.º do supramencionado diploma
legal. O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (Doc.2 DPGU L01/02 NIPG 5278/14) ---------------------------

PROTOCOLOS:

3) Protocolo de estágio curricular – Instituto Politécnico de Leiria: ---------------------------------
Deliberação n.º 343/2014: Conforme previsto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e atendendo à competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º do mesmo diploma legal, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da
Câmara, datado de 24 de março de 2014, que aprovou o texto do protocolo celebrado entre o
Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria, que aqui se dá por reproduzido e de que
se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto a realização de um estágio
curricular no âmbito do Curso de Especialização Tecnológica de Desenvolvimento de Produtos
Multimédia da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha. O senhor Vereador
Filipe Sales não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(Doc.3 NIPG 5100/14) -----------------------------------------------------------------------------------------

4) Protocolo de estágio curricular – Instituto Politécnico de Santarém:-----------------------------
Deliberação n.º 344/2014: Atendendo à 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, deliberado aprovar o texto do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria, que aqui se dá por
reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto a
realização de um estágio curricular no âmbito do Curso de Especialização Tecnológica de
Design Digital da Escola Superior de Educação de Santarém. O senhor Vereador Filipe Sales não
esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.4 NIPG
1674/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

5) Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão
normal – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:-------------------------------------------
Deliberação n.º 345/2014: Atendendo ao Relatório Final de Ordenação de Propostas, datado de
16 de abril de 2014, elaborado pelo júri do concurso, deliberado, no uso das competências
estabelecidas na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e atendendo à alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, adjudicar à empresa EDP Comercial - Comercialização de Energias, S.A., pelo valor
global anual de 409 447,68 € (quatrocentos e nove mil quatrocentos e quarenta e sete euros e
sessenta e oito cêntimos), acrescido do IVA, à taxa legal em vigor, correspondendo 216 469,58 €
à componente de energia ativa e 192 978,10 € à componente de acesso às redes, o fornecimento
de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal para as
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instalações dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, cujo contrato terá a duração de
dois anos, com um valor global de 818 895,36 €, acrescido do IVA, à taxa legal em vigor.
Deliberado, ainda, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aprovar a minuta do contrato a
celebrar, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de
atas. O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (Doc.5)------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

6) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de
2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 346/2014: 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 quarta alteração ao
Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 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. O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na Sala de Sessões durante
a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5279/14)----------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

7) Prorrogação do prazo do direito de superfície sobre uma parcela de terreno – Grupo
Desportivo de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 347/2014: Atendendo ao solicitado pelo Grupo Desportivo de Peniche, por
carta, datada de 17 de março de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea
g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, manifestar a
intenção de aprovar a prorrogação do prazo do direito de superfície sobre uma parcela de terreno,
sita na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, constituído a favor do Grupo Desportivo de
Peniche, por um período de dez anos, conforme prevê a condição c) da escritura de constituição
do referido direto de superfície, celebrada em 23 de setembro de 1994, perante o notário
privativo do Município de Peniche, em condições a acordar com Grupo Desportivo de Peniche,
nomeadamente a abertura de um procedimento público para a concessão da exploração de um
posto de abastecimento de combustíveis. Os senhores Vereadores Filipe Sales e Jorge Gonçalves
não estiveram presentes na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG
12149/13 3565/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:

8) Composição dos órgãos sociais para o biénio 2014/2016 – Grupo Desportivo de Peniche: ---
Deliberação n.º 348/2014: Deliberado felicitar os novos membros dos órgãos sociais do Grupo
Desportivo de Peniche pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas
funções. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (NIPG 4822/14) -------------------------------------------------------------------

9) Adesão do Município de Peniche à RECRGF - Rede Europeia de Conservação de Recursos
Genéticos Florestais – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.:-----------
Deliberação n.º 349/2014: Atendendo à proposta apresentada pelo Instituto Nacional de
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Investigação Agrária e Veterinária, I.P., por ofício, datado de 6 de março de 2014, e à
informação do Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, datada de 8 de abril de 2014,
deliberado autorizar a adesão do Município de Peniche à RECRGF - Rede Europeia de
Conservação de Recursos Genéticos Florestais. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na
Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5277/14) ----------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

10) Licenciamento de manifestação desportiva – Associação de Estudantes da Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 350/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, por requerimento, datado de 15 de abril de
2014, e à informação da Secção de Taxas e Licenças, datada de 16 de abril de 2014, deliberado
autorizar a realização de uma manifestação desportiva denominada Corrida Solidária, no dia 5
de maio de 2014, condicionada ao parecer favorável das autoridades e do Serviço Municipal de
Proteção Civil e 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. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação
e votação deste assunto. (NIPG 4920/14) -------------------------------------------------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

11) Ocupação de espaço público para a realização de atividades de caráter cultural e lúdico –
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: -----------------
Deliberação n.º 351/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, por requerimento, datado de 15 de abril de
2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a ocupação de espaços no Parque do
Baluarte, no Jardim Público e na Praça Jacob Rodrigues Pereira, todos sitos em Peniche, para a
realização de atividades de caráter cultural e lúdico, entre os dias 2 e 8 de maio de 2014. O
senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (NIPG 4920/14)--------------------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

12) Apoio financeiro à equipa de natação de competição – Clube Naval de Peniche: ------------
Deliberação n.º 352/2014: 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 ao Clube
Naval de Peniche, no valor de 580,32 euros, para pagamento de despesas efetuadas com a secção
de natação/competição, relativas ao segundo semestre de 2012. O senhor Jorge Gonçalves não
esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 4504/14)

13) Apoio financeiro para a realização de um torneio de ténis de mesa – Atlético Clube de
Geraldes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 353/2014: Deliberado voltar a apreciar o pedido de apoio financeiro para a
realização de um torneio de ténis de mesa, apresentado pelo Atlético Clube de Geraldes, em
próxima reunião da Câmara Municipal. O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de
Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 4638/14)--------------------------------
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14) Apoio financeiro para a realização de uma viagem a Grândola – MURPI - Confederação
Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos: ---------------------------------------------------------
Deliberação n.º 354/2014: Deliberado voltar a apreciar o pedido de apoio financeiro para a
realização de uma viagem a Grândola, apresentado pela MURPI - Confederação Nacional de
Reformados, Pensionistas e Idosos, em próxima reunião da Câmara Municipal. O senhor Jorge
Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(NIPG 1077/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

15) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público para a realização de atividades de
caráter cultural e lúdico – Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar: --------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 355/2014: Na sequência da deliberação n.º 351/2014, tomada na presente
reunião, deliberado isentar a Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do pagamento de taxas pela ocupação de espaço público para a realização de
atividades de caráter cultural e lúdico, que terão lugar entre 2 e 8 de maio de 2014. O senhor
Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste
assunto. (NIPG 4920/14)---------------------------------------------------------------------------------------

16) Isenção de taxas para o licenciamento de manifestação desportiva – Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar:------------------------------------
Deliberação n.º 356/2014: Na sequência da deliberação n.º 350/2014, tomada na presente
reunião, deliberado isentar a Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do pagamento de taxas pelo licenciamento de uma manifestação desportiva
denominada Corrida Solidária, a realizar no dia 5 de maio de 2014. O senhor Jorge Gonçalves
não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG
4920/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 357/2014 – 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 dezasseis horas e dez minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das
funções de presidente da câmara, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a
presente ata, que eu, Margarida Pelerito Gonçalves, Chefe da Divisão Administrativa, subscrevo e
assino.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


