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ATA N.º 21/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2014

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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, 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Construção de um armazém agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei –
João dos Santos Capinha Patriarca; --------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Construção de um edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na
Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A.; ------
-------------------3) Alteração e ampliação de um edifício com caráter religioso, sito na Rua
Azenha do Pomar, em Reinaldes – Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo de
Atouguia da Baleia; ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Demolição de sótão e legalização de edifício destinado a escritórios, sito na
Rua do Ouro, em Atouguia da Baleia – Maria Vala Chagas Santos; ------------------------------------
-------------------5) Alteração à cobertura e ao sótão de uma moradia, sita na Avenida Mariano
Calado, em Peniche, e construção e legalização de uma pérgula, no logradouro da referida
moradia – João Manuel da Silva de Campos;---------------------------------------------------------------
-------------------6) Regularização da situação formal e estrutural de um apoio de praia mínimo,
sito na praia do Baleal – Boabaia, L.da; ----------------------------------------------------------------------
-------------------7) Certidão de separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança, em
Casais do Júlio – António Pedro Veríssimo dos Santos; --------------------------------------------------
-------------------8) Plano de alinhamentos para o Largo Nossa Senhora da Conceição, em
Reinaldes – Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo;------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Hasta pública para arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito no
Parque Municipal de Campismo e Caravanismo; ----------------------------------------------------------
-------------------10) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014; --
----------------- Contratação de empréstimos:----------------------------------------------------------------
-------------------11) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais;---------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------12) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais,
para o ano de 2014 – Departamento Administrativo e Financeiro; --------------------------------------
----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------
-------------------13) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia
de Serra d'El-Rei;---- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------14) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora
da Consolação, no Lugar da Estrada e Consolação – Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de
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São Leonardo de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------------
-------------------15) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora
do Amparo, e de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei – Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa; ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Licenciamento de passeio com animais – Consultório Veterinário Veti
Animal;--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Apoio financeiro para o transporte das crianças de São Bernardino e Casais
do Júlio que frequentam o Jardim de Infância de Geraldes, no ano letivo 2013/2014 – União
Desportiva e Cultural de São Bernardino; -------------------------------------------------------------------
-------------------18) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação
pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2013/2014 –
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho; ---------------------------------------------------
-------------------19) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação
pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2013/2014 – Sporting
Clube da Estrada;---- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------20) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação
pré-escolar, serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2013/2014 – Centro
Social da Bufarda;--- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Apoio financeiro para a realização de uma homenagem ao almirante
Andrade e Silva e inauguração da sede social do Clube Naval de Peniche – Clube Naval de
Peniche e Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada; --------------------------------------------
-------------------22) Apoio financeiro para a manutenção do jardim público do lugar de Casal
Moinho – Freguesia de Atouguia da Baleia; ----------------------------------------------------------------
-------------------23) Disponibilização de autocarros municipais e oferta de recordações aos
participantes do I Encontro Nacional dos Centros de Formação Desportiva de Atividades
Náuticas – Direção-Geral da Educação e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares;----------
-------------------24) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em
honra de Nossa Senhora da Consolação, no Lugar da Estrada e Consolação – Fábrica da Igreja
Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia; ---------------------------------------
-------------------25) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em
honra de Nossa Senhora do Amparo, e de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei – Serrana -
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; -------------------------------------------------------------
-------------------26) Isenção de taxas pelo licenciamento de passeio com animais – Consultório
Veterinário Veti Animal.---------------------------------------------------------------------------------------
------------- 4.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 vinte e uma horas e quinze minutos, encontrando-se na sala cinco
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, por motivos de saúde. --------------------------------------------------------------------------------

APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO DA VEREADORA
CRISTINA LEITÃO:

Deliberação n.º 440/2014: Foi presente uma carta, datada de 27 de maio de 2014[sic], da
senhora Vereadora Cristina Maria Luís Leitão, solicitando a suspensão de mandato, por um
período de um mês, para o exercício de direitos de maternidade, nos termos dos n.os 2 e 3 do
artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. A Câmara Municipal deliberou, por
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unanimidade e votação nominal, autorizar a suspensão de mandato da senhora Vereadora
Cristina Leitão, pelo período de um mês, conforme solicitado, e, encontrando-se presente na sala
o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Filipe Maia de Matos
Ferreira Sales, do Partido Social Democrata, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de
setembro, emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do
ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu
a identidade e legitimidade do referido cidadão, pelo que este passou, de imediato, a participar na
reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 16, 17 e 18/2014, das reuniões camarárias
realizadas nos passados dias 21 e 28 de abril e 5 de maio de 2014, tendo sido dispensada a sua
leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. --

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Senhor Vice-Presidente da Câmara, presidente em exercício, Jorge Amador:
- Saudou o Partido Socialista, por ter sido o partido mais votado nas eleições para o Parlamento
Europeu, que decorreram ontem, dia 25 de maio de 2014. Lamentou a elevada taxa de
abstenções e registou positivamente a forma como decorreu o ato eleitoral no concelho de
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Felicitou a nova Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, Ana Abrunhosa, que tomou hoje posse.------------------------------------------------------------
- Felicitou o Grupo Desportivo de Peniche por a sua equipa de futebol no escalão juvenis se ter
tornado campeã distrital. Todos os membros da Câmara Municipal se associaram à felicitação. --

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento de que foram clarificadas as competências do Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) e do Centro de Emprego, estando a ser feita a divulgação dessa informação
pelos utentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Manifestou a sua satisfação pela forma como decorreu o ato eleitoral para eleição do
Parlamento Europeu e lamentou que tenha havido uma excessiva abstenção. Disse que o
preocupa que a abstenção no concelho de Peniche seja superior à média nacional e que os
partidos políticos e a sociedade em geral devem discutir os motivos da descrença das pessoas no
processo democrático. ------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o critério utilizado na elaboração das atas da Câmara Municipal, nomeadamente
no registo das intervenções dos vereadores, uma vez que, na reunião de 14 de abril de 2014, fez
uma intervenção, aquando da apreciação do ponto 25 da ordem do dia, que não se encontra
registada na respetiva ata. Lembrou que a sua intervenção questionava o motivo de uma carta da
empresa Berlenga Mar & Sol, Unipessoal, L.da, datada de 16 de setembro de 2013, relativa ao
arrendamento do imóvel sito na ilha da Berlenga, denominado Castelinho, ter estado oito meses
sem ser apresentada à Câmara Municipal. A Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro lembrou que não esteve presente na reunião referida pelo senhor Vereador e, por isso,
não subscreveu a respetiva ata. Acrescentou que, há muitos anos, provavelmente desde que a
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legislação prevê que as atas contenham apenas um resumo do que de essencial se tiver passado
na reunião, as atas das reuniões da Câmara Municipal de Peniche, por norma, não contêm as
intervenções dos membros da Câmara Municipal aquando da apreciação dos assuntos da ordem
do dia, exceto quando estes explicitamente o solicitam ou quando se trata de discussões com
intervenções da caracter mais político, como, por exemplo, aquando da apreciação dos
documentos previsionais, relatórios de contas, fixação de preços ou taxas, ou, ainda
recentemente, a apreciação dos documentos do concurso público para concessão da exploração e
gestão dos parques de estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no
concelho de Peniche. Esclareceu que este já era o critério utilizado quando assumiu a direção do
Departamento e solicitou aos membros da Câmara Municipal que, caso não concordem com ele,
deem indicação de qual o critério a usar. --------------------------------------------------------------------
- Perguntou que obra está a ser realizada junto à Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche,
num terreno existente entre a Rua do Sol e a Rua 12 de Novembro. O senhor Presidente em
exercício disse que se trata de uma obra que está a ser realizada pela Freguesia de Peniche,
segundo um projeto existente, elaborado pelo Gabinete de Arquitetura Paisagística, que prevê
uma zona de lazer e um parque infantil. Acrescentou que irá solicitar aos serviços que
apresentem o projeto em reunião da Câmara Municipal.--------------------------------------------------
- Disse que existem muitas ervas daninhas nas bermas dos arruamentos, nomeadamente na
Estrada Marginal Sul, em Peniche, onde as ervas já invadiram o alcatrão e tapam as baias
refletoras da curva. O senhor Presidente em exercício disse que existe legislação que proíbe o
uso de alguns herbicidas e prevê que os permitidos sejam aplicados por quem tem formação
adequada e, como o Município não tem trabalhadores com essa formação, está a decorrer um
procedimento para contratar esse serviço a uma entidade externa. --------------------------------------
- Disse que ainda não entendeu o que se passa com o processo de atribuição das casas/abrigo da
ilha da Berlenga. Perguntou por que não se resolve o problema de algumas pessoas entregando
as casas que estão livres. Disse, ainda, que não aparecem mais candidatos para o arrendamento
do minimercado Castelinho porque não são criadas condições para que o arrendatário possa
residir na ilha, condicionando o arrendamento a quem já lá tem alojamento. O senhor Presidente
em exercício disse que o senhor Presidente da Câmara, na próxima reunião da Câmara
Municipal, prestará esclarecimentos sobre o assunto. -----------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Perguntou se houve intervenção de máquinas do Município na duna de Peniche de Cima, junto
ao apoio de praia da praia do Cerro. O senhor Presidente em exercício disse que o concessionário
do apoio de praia da praia do Cerro solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a
remoção de algumas areias, tendo a APA colocado as seguintes condições para que se pudesse
fazer a remoção das areias: a remoção teria de ser feita por uma máquina que não afetasse a duna
existente e a respetiva vegetação; a areia removida deveria ser colocada junto à escada de acesso
à praia onde um o temporal danificou a duna no passado inverno; o transporte teria de ser
efetuado sem destruir a vegetação dunar, ou seja, pelo percurso existente; e toda a intervenção
teria de ser feita com o acompanhamento da Proteção Civil Municipal e pela própria Agência
Portuguesa do Ambiente – ARH de Lisboa e Tejo. Acrescentou que durante a intervenção
estiveram no local representantes da APA, do Departamento de Energia e Ambiente e da
Proteção Civil Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------
- Manifestou a sua satisfação pelo início das obras de minimização dos impactos no caminho
marginante da albufeira de São Domingos. -----------------------------------------------------------------
- Disse que tomou conhecimento de que a Associação Joias de Ferrel está a organizar um evento,
denominado Baleal Summer Fest, que decorrerá nos dias 27 e 28 de junho de 2014, no Baleal,
estando já afixados cartazes publicitários. Acrescentou que um dos postos de venda desta
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iniciativa é o Posto de Turismo de Peniche, um equipamento do Município, e que os cartazes
referem que o evento tem o apoio da Câmara Municipal de Peniche e contêm o brasão do
Município. Perguntou se alguns dos senhores vereadores em regime de permanência tomou
conhecimento desta situação, deu qualquer autorização sem que o assunto tenha sido presente em
reunião da Câmara Municipal e, caso não tenha havido qualquer autorização, como se explica o
facto de estarem à venda pulseiras do evento no Posto de Turismo de Peniche. Afirmou que, caso
se confirme que está a ser publicitada uma iniciativa como tendo o apoio da Câmara Municipal
sem que este órgão tenha manifestado esse apoio, existe uma falta de respeito para com os
membros da Câmara Municipal de Peniche. Disse, ainda, que a denominação Baleal Summer
Fest, ao longo dos últimos anos, tem sido utilizada pela União Juvenil de Ferrel para a realização
de eventos. O senhor Presidente em exercício disse que é do seu conhecimento e do
conhecimento da senhora Vereadora Clara Abrantes que irá decorrer uma iniciativa, nos dias 27
e 28 de junho de 2014, num terreno privado, organizada pela Associação Joias de Ferrel, para a
qual foi apresentado um pedido de apoio ao Município, tendo a entidade organizadora sido
informada de que, da sua parte, não tinha nada contra a iniciativa, mas, por coincidir com a
Corrida das Fogueiras, os apoios teriam de ser condicionados. Disse, ainda, que lhe foi feito um
pedido formal para a venda de pulseiras no Posto de Turismo que ele encaminhou para o senhor
Presidente da Câmara. Relativamente ao brasão do Município nos cartazes, disse que é uma
prática dos organizadores de eventos utilizarem o brasão sem pedirem autorização e sem que
haja o conhecimento dos órgãos do Município. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que
nada o move contra a Associação Joias de Ferrel nem contra a Presidente da sua Direção.
Lembrou que, no ano 2013, o executivo municipal disse que, no fim-de-semana da Corrida das
Fogueiras, não poderia haver mais nenhum evento, no concelho de Peniche, com o apoio da
Câmara Municipal, “porque se corria o risco de matar o comércio em Peniche gerado pela
Corrida das Fogueiras”. Perguntou o que mudou de 2013 para 2014. Lembrou, ainda, que no ano
de 2013, na passagem de ano, o senhor Presidente da Câmara demonstrou-se desagradado pelo
facto de já estarem cartazes na rua sem que o licenciamento tivesse sido passado pela Câmara
Municipal. Disse que esses cartazes, ao contrário deste da Associação Joias de Ferrel não vinham
com referência a apoio da Câmara Municipal. Referiu que, no dia 16 de janeiro de 2014, a União
Juvenil de Ferrel, enviou um requerimento, ao cuidado do senhor Presidente da Câmara
Municipal de Peniche, para licenciamento de um evento denominado Baleal Summer Fest.
Afirmou que não consegue entender como é que, em finais de maio de 2014, ainda não houve
resposta a um requerimento datado de 16 de janeiro de 2014, para licenciamento de um evento,
denominado Baleal Summer Fest, mas já houve um comprometimento da senhora Vereadora
Clara Abrantes e do senhor Vice-Presidente, para com a Associação Joias de Ferrel, para realizar
um evento com o mesmo nome e uma semana antes do da União Juvenil de Ferrel. O senhor
Vice-Presidente, presidente em exercício, disse que: Nunca disse que qualquer iniciativa que
coincidisse com a Corrida das Fogueiras mataria o comércio local, porque não tem essa noção.
Não tem conhecimento do requerimento da União Juvenil de Ferrel referido pelo senhor
Vereador, poderá ser colocada a questão ao senhor Presidente da Câmara. Disse à senhora
Presidente da Direção da Associação Joias de Ferrel que, sendo as duas coletividades da mesma
freguesia, se ele fosse presidente de junta de freguesia, o que faria era tentar sensibilizar as duas
coletividades para o facto de não fazer sentido realizar dois eventos seguidos, tendo encontrar
uma solução conjunta. Os compromissos que a Câmara Municipal tem com a Associação Joias
de Ferrel, na prática, são zero. Não existe qualquer atitude, da sua parte ou da parte da senhora
Vereadora Clara Abrantes de apoiar uma coletividade em detrimento de outra. A Câmara
Municipal apoiará todas as coletividades, como é habitual, dentro das suas disponibilidades.
Sempre defendeu a festa de passagem de ano no Baleal, porque quantas mais festas de passagem
de ano melhor. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que não põe em causa a boa-fé do
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senhor Vice-Presidente ou da senhora Vereadora Clara Abrantes, mas não consegue perceber a
legitimidade para se assumir o apoio a um evento, apoio que foi solicitado pessoalmente, quando
há um pedido, datado de 16 de janeiro, para um evento com o mesmo nome, no mesmo local e a
realizar pouco tempo depois, que ainda não obteve resposta da Câmara Municipal. Acrescentou
que tem conhecimento de que a Associação Joias de Ferrel ainda não apresentou um
requerimento à Câmara Municipal para licenciamento da sua iniciativa, mas já tem autorização,
do senhor Vice-Presidente, para realizar o evento, e a União Juvenil de Ferrel que apresentou
requerimento em janeiro ainda não teve resposta. O senhor Vice-Presidente, Presidente em
exercício, disse que não deu qualquer autorização, até porque não tem essa competência, e
solicitou à senhora Presidente da Direção da Associação Joias de Ferrel que apresentasse o
pedido por escrito. Acrescentou que não se deve politizar o assunto. A senhora Vereadora Clara
Abrantes disse que o pedido da Associação Joias de Ferrel está a ser analisado pelos serviços,
como todos os pedidos efetuados por qualquer coletividade, para ser apresentado em reunião da
Câmara Municipal. Acrescentou que não tem conhecimento do pedido da União Juvenil de
Ferrel. O senhor Vereador Jorge Gonçalves requereu que, na próxima reunião da Câmara
Municipal, seja presente o pedido da União Juvenil de Ferrel e o pedido da Associação Joias de
Ferrel e informação sobre os andamentos dos dois pedidos, para se analisar os factos e ver quem
está a partidarizar ou a politizar o assunto. Acrescentou que a todas as coletividades têm a
mesma legitimidade para apresentar pedidos, mas a Câmara Municipal deve pronunciar-se sobre
os mesmos conforme estes lhe vão sendo entregues. A Diretora do Departamento Administrativo
e Financeiro informou que, no dia 30 de janeiro de 2014, deu entrada um requerimento, datado
de 16 de janeiro de 2014, da União Juvenil de Ferrel, solicitando o licenciamento de uma festa,
denominada We Love Baleal 2014, a realizar nos dias 4 e 5 de julho de 2014, no parque de
estacionamento da praia do Baleal, encontrando-se o processo em fase de consulta às diversas
entidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Manifestou a sua satisfação pelo facto de, no concelho de Peniche, o ato eleitoral para eleição
do Parlamento Europeu ter decorrido dentro da normalidade. Disse que em democracia é natural
que umas vezes ganhem uns e outras vezes ganhem outros. Lamentou que as pessoas de
acomodem e não participem no ato eleitoral. ---------------------------------------------------------------
- Na sequência da sua intervenção, na reunião de 21 de abril de 2014, perguntou se já existem
mais informações sobre um eventual 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 se irá reunir com o GDA na próxima quinta-feira. ----------------------------
- Disse que o senhor Vice-Presidente, na reunião de 12 de maio de 2014, referiu que o corta-
canas iria estar uma semana na freguesia de Ferrel, mas constatou que o referido equipamento só
esteve um dia naquela freguesia. Acrescentou que a existência de muita vegetação em algumas
bermas está a colocar em risco a segurança de pessoas e bens, como, por exemplo, na estrada que
liga as vilas de Atouguia da Baleia e Ferrel e em alguns caminhos da vila de Serra d'El-Rei. O
senhor Presidente em exercício disse que o corta-canas, depois de ter estado em Ferrel, esteve em
Peniche e avariou-se, tendo estado na oficina para reparação. -------------------------------------------
- Referiu que está a ser edificado uma estrutura sobre a cobertura de um edifício, sito nas
instalações da Balealcoop, em Casais do Baleal, e perguntou se a intervenção está legalmente
autorizada. A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro disse que a intervenção já
está informada pela Secção de Fiscalização. ----------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação de um terreno, sito na Rua do Cataló, em Ferrel, que foi
referido na reunião da Câmara Municipal, de 7 de abril de 2014, na sequência da apreciação do
processo para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, no Bairro dos
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Ratolas, de que é titular o senhor Filipe de Jesus Ferreira. A Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro disse que já foi recebido o parecer solicitado à doutora Fernanda
Paula Oliveira, estando o processo no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. -------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Sublinhou a normalidade do ato eleitoral para eleição do Parlamento Europeu e disse que o
reduzido número de votantes no concelho de Peniche deve provocar uma reflexão sobre o
assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Felicitou o PAC - Peniche Amigos Clube por a sua equipa de futsal no escalão de infantis se ter
tornado campeã distrital. Todos os membros da Câmara Municipal se associaram à felicitação. --
- Perguntou se já existem resultados da avaliação que, em 5 de maio de 2014, a Câmara
Municipal solicitou que fosse feita a um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da
Baleia, conhecido como Loja dos Valas. O senhor Presidente em exercício disse que foi feita
uma avaliação externa, pela empresa Curvelo, L.da, que indicou o valor de 180 000,00 euros. O
senhor Vereador Filipe Sales disse que estranhava que essa informação não tenha ainda sido
apresentada à Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------
- Disse que, na semana passada, foram colocados recetáculos para lixo na praia de Consolação,
havendo uma discriminação entre duas zonas da praia, uma vez que uma zona tem recetáculos
modernos, em plástico, e outra tem simples suportes, de ferro, para sacos de plásticos. O senhor
Presidente em exercício disse que não tem conhecimento deste assunto, mas irá informar-se. -----
- Perguntou qual o envolvimento do Município na Corrida da Mulher. A senhora Vereadora
Clara Abrantes disse que pediu a colaboração da Delegação de Peniche da Liga Portuguesa
Contra o Cancro para apoiar as participantes residentes na freguesia de Peniche, tendo as
participantes residentes nas freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei sido
apoiadas pelas respetivas juntas de freguesia. Tendo a Câmara Municipal apoiado todas as
participantes do concelho no local da prova. O senhor Vereador Filipe Sales perguntou em que
consistiu o apoio da Câmara Municipal à Freguesia de Peniche. A senhora Vereadora Clara
Abrantes esclareceu que não houve o envolvimento da referida autarquia local, tendo havido
apoio da Câmara Municipal, através da disponibilização de autocarros, às participantes na
corrida que residem na cidade e freguesia de Peniche, que foi feito através da Delegação de
Peniche da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O senhor Vereador Filipe Sales perguntou quantos
autocarros foram disponibilizados. A senhora Vereadora Clara Abrantes informou que foram
sete autocarros a Lisboa, sendo dois do Município. -------------------------------------------------------

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) Construção de um armazém agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei – João dos
Santos Capinha Patriarca:------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 441/2014: Considerando a proposta apresentada verbalmente pelo
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e o parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 19 de maio de 2014, deliberado indeferir o pedido
apresentado por João dos Santos Capinha Patriarca para construção de um armazém agrícola, na
Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
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de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelos motivos descritos na conclusão do parecer
técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 17 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 15/14)---------------------------------------------------------------------------

2) Construção de um edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida do
Mar, em Casais do Baleal – Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A.: ------------------
Deliberação n.º 442/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 21 de maio de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado pela empresa Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A., para construção de
um edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida do Mar, em Casais do
Baleal, nas condições do parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 8
de maio 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 18/14) -------------------------------------------

3) Alteração e ampliação de um edifício com caráter religioso, sito na Rua Azenha do Pomar,
em Reinaldes – Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da
Baleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 443/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 21 de maio de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de São Leonardo de Atouguia da
Baleia, para alteração e ampliação de um edifício com caráter religioso, sito na Rua Azenha do
Pomar, em Reinaldes, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Estudos, Projetos,
Planeamento e Controlo, datado de 8 de maio de 2014, e da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 20 de maio 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 1/14) ----------

4) Demolição de sótão e legalização de edifício destinado a escritórios, sito na Rua do Ouro,
em Atouguia da Baleia – Maria Vala Chagas Santos:---------------------------------------------------
Deliberação n.º 444/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 21 de maio de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Maria
Vala Chagas Santos, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para demolição de um sótão e legalização de
um edifício destinado a escritórios, sito na Rua do Ouro, em Atouguia da Baleia, ao abrigo da
alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, conforme descrito nos pareceres
técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 13 de março e 14 de maio
de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4 DPGU 9/14)----------------------------------------------------------

5) Alteração à cobertura e ao sótão de uma moradia, sita na Avenida Mariano Calado, em
Peniche, e construção e legalização de uma pérgula, no logradouro da referida moradia –
João Manuel da Silva de Campos: --------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 445/2014: Deliberado apreciar o pedido para alteração à cobertura e ao sótão de
uma moradia, sita na Avenida Mariano Calado, em Peniche, e construção e legalização de uma
pérgula, no logradouro da referida moradia, apresentado por João Manuel da Silva de Campos,
em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 37/14) ----------------------------------------------

6) Regularização da situação formal e estrutural de um apoio de praia mínimo, sito na praia
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do Baleal – Boabaia, L.da:-------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 446/2014: Deliberado tomar conhecimento do ofício n.º S13872, datado de 6 de
março de 2014, remetido pela Agência Portuguesa do Ambiente – ARH do Tejo e Oeste, sobre a
concessão de um apoio de praia mínimo, sito na praia do Baleal, denominado Ilhéu Terra Bar, de
que é concessionária a empresa Boabaia, L.da. Deliberado, ainda, solicitar à Agência Portuguesa
do Ambiente mais esclarecimentos sobre o assunto, designadamente sobre a situação atual das
instalações em termos formais e funcionais. (Doc.5 DPGU S789/10) ----------------------------------

7) Certidão de separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança, em Casais do Júlio
– António Pedro Veríssimo dos Santos: --------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 447/2014: Deliberado tomar conhecimento dos antecedentes do processo
resultante de um pedido de certidão de separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança,
em Casais do Júlio, apresentado por António Pedro Veríssimo dos Santos, e voltar a apreciar o
assunto em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU C12/14) ----------------------------------

8) Plano de alinhamentos para o Largo Nossa Senhora da Conceição, em Reinaldes – Divisão
de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo:-----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 448/2014: Deliberado solicitar à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia o seu
parecer sobre o plano de alinhamentos elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento
e Controlo para o Largo Nossa Senhora da Conceição, em Reinaldes, que aqui se dá por
reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6)----------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

9) Hasta pública para arrendamento de um imóvel, destinado a comércio, sito no Parque
Municipal de Campismo e Caravanismo:------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 449/2014: Considerando o Auto de Arrematação da hasta pública realizada no
dia 20 de maio de 2014, nos termos da deliberação n.º 377/2014, tomada pela Câmara Municipal
em 5 de maio 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, adjudicar o arrendamento de um
imóvel, sito no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, localizado na Avenida
Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, à empresa Fersimpa - Sociedade
Comercial Imobiliária, S.A., nas condições contidas no caderno de encargos aprovado pela
supramencionada deliberação da Câmara Municipal, sendo a valor da renda mensal de 625,00 €
(seiscentos e vinte cinco euros), a atualizar anualmente. Deliberado, ainda, aprovar o texto do
contrato de arrendamento a celebrar, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia
em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7) --------------------------------------------------------------------

10) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014: ------------------
Deliberação n.º 450/2014: Deliberado voltar a apreciar o processo para autorização de extração
de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014, em próxima reunião da Câmara
Municipal, devendo estar presente os técnicos do Departamento de Energia e Ambiente para
prestarem esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:

11) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais: -------------------------
Deliberação n.º 451/2014: Deliberado voltar a apreciar a minuta do contrato a celebrar com o
BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., para contratação de um empréstimo para
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financiamento de obras municipais, em próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

12) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de
2014 – Departamento Administrativo e Financeiro: -----------------------------------------------------
Deliberação n.º 452/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido em 22 de maio 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 aprovou uma alteração aos documentos previsionais para o ano
2014 (modificação n.º 7), 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 6901/14) -----------------------------------

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:

13) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Serra
d'El-Rei:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 453/2014: Deliberado autorizar o pagamento de 340,10 euros à Freguesia de
Serra d'El-Rei, para comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção de uma
retroescavadora, de acordo com a alínea a) do artigo 7.º do contrato de execução de
competências delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia
de Serra d'El-Rei, em 2 de maio de 2014. (NIPG 6180/14)-----------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

14) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da
Consolação, no Lugar da Estrada e Consolação – Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia
de São Leonardo de Atouguia da Baleia: ------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 454/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Fábrica da Igreja Paroquial de
Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, por requerimento, datado de 15 de maio de
2014, à informação da Secção de Taxas e Licenças, datada de 15 de maio de 2014, e ao parecer da
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, datado de 22 de maio de 2014, deliberado
ratificar o despacho que autorizou o licenciamento de uma festa religiosa com procissão, em honra
de Nossa Senhora da Consolação, que se realizou nas localidades de Lugar da Estrada e
Consolação, nos dias 22 e 25 de maio de 2014. (NIPG 6414/14) ------------------------------------------

15) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Amparo,
e de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei – Serrana - Associação Desportiva, Cultural
e Recreativa:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 455/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa, por requerimento, datado de 18 de maio de 2014, e a informação da Secção
de Taxas e Licenças, datada de 21 de maio de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma licença
de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29
de setembro, para a realização de arraial com baile, nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho de 2014,
junto à ermida de Nossa Senhora do Amparo, no concelho de Óbidos; deferir o pedido de
autorização para a realização de uma procissão, no dia 1 de junho de 2014, entre as 14h30 e as
15h00, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março; e deferir o
pedido de autorização para o lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do
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Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, tudo condicionado à apresentação dos seguros de
responsabilidade civil e acidentes pessoais e aos pareceres favoráveis da GNR e dos Bombeiros
Voluntários. (NIPG 6743/14) ------------------------------------------------------------------------------------

16) Licenciamento de passeio com animais – Consultório Veterinário Veti Animal: -------------
Deliberação n.º 456/2014: Atendendo ao pedido efetuado pelo Consultório Veterinário Veti
Animal, por requerimento, datado de 2 de maio de 2014, e a informação da Secção de Taxas e
Licenças, datada de 23 de maio de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma licença e a
respetiva autorização, conforme previsto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18
de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, e no n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março, respetivamente, para a realização de um
passeio com animais, no dia 8 de junho de 2014, entre o Largo Professor Francisco Freire, em
Peniche, e o Parque Urbano de Peniche. (NIPG 5781/14)---------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

17) Apoio financeiro para o transporte das crianças de São Bernardino e Casais do Júlio que
frequentam o Jardim de Infância de Geraldes, no ano letivo 2013/2014 – União Desportiva e
Cultural de São Bernardino: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 457/2014: Deliberado, no uso das competências estabelecidas nas alíneas u) e
gg) 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 1750,00 euros, à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para
comparticipação nas despesas com o serviço prestado no transporte de crianças das povoações de
São Bernardino e Casais do Júlio que frequentam o Jardim de Infância de Geraldes, no ano letivo
2013/2014. (NIPG 6903/14)-----------------------------------------------------------------------------------

18) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar,
serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2013/2014 – Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 458/2014: Deliberado, no uso das competências estabelecidas nas alíneas u) e
hh) 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 1500,00 euros, à Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho,
como contrapartida pela utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar,
apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2013/2014. (NIPG 6902/14)---------------------

19) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar,
serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2013/2014 – Sporting Clube da
Estrada: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 459/2014: Deliberado, no uso das competências estabelecidas nas alíneas u) e
hh) 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 1500,00 euros, ao Sporting Clube da Estrada, como contrapartida pela
utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar, apoio à família e refeições
escolares, no ano letivo 2013/2014. (NIPG 6902/14)------------------------------------------------------

20) Apoio financeiro para minimizar os custos de funcionamento da educação pré-escolar,
serviço de apoio à família e refeições escolares, no ano letivo 2013/2014 – Centro Social da
Bufarda:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 460/2014: Deliberado, no uso das competências estabelecidas nas alíneas u) e
hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um
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subsídio, no valor de 1500,00 euros, ao Centro Social da Bufarda, como contrapartida pela
utilização das suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar, apoio à família e refeições
escolares, no ano letivo 2013/2014. (NIPG 6902/14)------------------------------------------------------

21) Apoio financeiro para a realização de uma homenagem ao almirante Andrade e Silva e
inauguração da sede social do Clube Naval de Peniche – Clube Naval de Peniche e Clube
Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 461/2014: 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 1000,00 euros, ao Clube Naval de Peniche, para apoio à realização de uma homenagem ao
almirante Andrade e Silva e inauguração da sede social do Clube Naval de Peniche. Deliberado,
ainda, autorizar que o Município adquira duas placas sinalizadoras com a indicação de Clube
Naval de Peniche. (NIPG 5501/14)---------------------------------------------------------------------------

22) Apoio financeiro para a manutenção do jardim público do lugar de Casal Moinho –
Freguesia de Atouguia da Baleia:---------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 462/2014: Atendendo ao solicitado pelo ofício n.º 119, datado de 8 de maio de
2014, deliberado conceder um subsídio, no valor de 1722,00 euros, à Freguesia de Atouguia da
Baleia, para pagamento dos encargos com a manutenção com o jardim público da povoação de
Casal Moinho, no período de janeiro a abril de 2014. (NIPG 6222/14) --------------------------------

23) Disponibilização de autocarros municipais e oferta de recordações aos participantes do I
Encontro Nacional dos Centros de Formação Desportiva de Atividades Náuticas – Direção-
Geral da Educação e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares:-------------------------------
Deliberação n.º 463/2014: 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 utilização de
autocarros municipais e oferecer recordações/conservas aos participantes no I Encontro Nacional
dos Centros de Formação Desportiva de Atividades Náuticas, que se realizará nos dias 13 e 14
de junho de 2014, em Peniche, organizado pela Direção-Geral da Educação e pela Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares. (NIPG 6963/14) ---------------------------------------------------------

24) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa
Senhora da Consolação, no Lugar da Estrada e Consolação – Fábrica da Igreja Paroquial de
Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia:-----------------------------------------------------
Deliberação n.º 464/2014: Na sequência da deliberação n.º 454/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho que isentou a Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia
de São Leonardo de Atouguia da Baleia do pagamento de taxas pelo licenciamento de uma festa
religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da Consolação, que se realizou nas
localidades de Lugar da Estrada e Consolação, nos dias 22 e 25 de maio de 2014. (NIPG 6414/14)

25) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa
Senhora do Amparo, e de arraial ao ar livre, na vila de Serra d'El-Rei – Serrana - Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa: --------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 465/2014: Na sequência da deliberação n.º 455/2014, tomada na presente
reunião, deliberado isentar a Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do
pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa
Senhora do Amparo, e de arraial ao ar livre, a realizar nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho de
2014, na vila de Serra d'El-Rei e junto à ermida de Nossa Senhora do Amparo. (NIPG 6743/14) -
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26) Isenção de taxas pelo licenciamento de passeio com animais – Consultório Veterinário
Veti Animal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 466/2014: Na sequência da deliberação n.º 456/2014, tomada na presente
reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, isentar a empresa Consultório Veterinário Veti Animal do pagamento de taxas
pelo licenciamento de um passeio com animais, no dia 8 de junho de 2014, entre o Largo
Professor Francisco Freire, em Peniche, e o Parque Urbano de Peniche, na condição de a empresa
organizadora não cobrar qualquer valor aos participantes na iniciativa. (NIPG 5781/14) -----------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 467/2014 – 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 vinte e quatro horas, 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, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,
subscrevo e assino.----------------------------------------------------------------------------------------------


