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ATA N.º 22/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO DE 2014

Aos dois dias do mês de junho 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) Alterações e ampliação com demolição de um empreendimento turístico em
espaço rural, sito junto à Estrada Nacional n.º 114, em Serra d'El-Rei – Quinta do Juncal -
Turismo e Lazer, L.da; ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------2) 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;---------------------------------------------------------------
-------------------3) Certidão de separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança, em
Casais do Júlio – António Pedro Veríssimo dos Santos; --------------------------------------------------
-------------------4) Doação de terreno para o domínio público – Herculano Pedro Manjolinha;----
-------------------5) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um anexo no
logradouro de um prédio, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Elena Vasilyeva; -------
-------------------6) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício com dez
apartamentos, na Rua da Bica, em Ferrel – Sitacim - Construções Imobiliárias, Unipessoal, L.da;-
-------------------7) Contrato de planeamento no âmbito da elaboração de um plano de pormenor
para uma zona do Baleal – PTCV, L.da; ---------------------------------------------------------------------
-------------------8) Ampliação e alteração de dois fogos do Bairro Senhor do Calvário, em
Peniche – Município de Peniche; -----------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Operação de loteamento, sita na Rua da Bica, em Ferrel – Leonardo Vitorino
Fernando;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e respetiva sinalização rodoviária, na Rua do Lapadusso, em Peniche – João Miguel
Peres Santos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e respetiva sinalização rodoviária, na Rua de São José, em Peniche – João Ramiro
Brigue Nunes;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------12) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Travessa do Galhalhaz
com a Rua General Humberto Delgado, em Peniche – Freguesia de Peniche; ------------------------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------13) Regulamento do XXXI Triatlo Cidade de Peniche;-------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------14) Acordos de parceria para a realização da sexta temporada da Rota das
Igrejas do Concelho de Peniche – Paróquia de Peniche, a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica Paroquial da Freguesia de Serra
d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia
da Baleia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Protocolo para a realização do XXXI Triatlo Cidade de Peniche – Federação
de Triatlo de Portugal e Peniche Amigos Clube; -----------------------------------------------------------
----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Declaração de interesse para a abertura de curso vocacional de artes visuais
e multimédia – Agrupamento de Escolas de Peniche; -----------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Marcação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade
condicionada e colocação de sinalização rodoviária, em diversos arruamentos da cidade de Peniche,
por administração direta – Departamento de Obras Municipais; ----------------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014; --
----------------- Contratação de empréstimos:----------------------------------------------------------------
-------------------19) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais; ---------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------20) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de
combustíveis rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro;-------------------------------
-------------------21) Seguro de acidentes pessoais dos bombeiros voluntários de Peniche –
Associação Nacional de Municípios Portugueses; ---------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------22) Licenciamento de caminhada e música ambiente – Cercipeniche -
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; -----------------------------
-------------------23) Licenciamento de passeio de cicloturismo – Comando Distrital da PSP de
Leiria;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------24) Licenciamento do IV Encontro Multiactividades de Ar Livre e de
Campeonato Final de Surf e Bodyboard – Escola Secundária de Peniche e Coordenação Local do
Desporto Escolar do Oeste;------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------25) Apoio para a fiscalização e coordenação da segurança da obra de
recuperação de um edifício – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL; -----------
-------------------26) Apoio para a realização de um torneio de petanca – Atlético Clube de
Geraldes;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------27) Apoio para a realização do IV Encontro Multiactividades de Ar Livre e de
Campeonato Final de Surf e Bodyboard – Escola Secundária de Peniche e Coordenação Local do
Desporto Escolar do Oeste;------------------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Apoio à realização de atividades desportivas – Escola Secundária de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------29) Apoio à realização do Be@Berlenga 2014 – Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche do Instituto Politécnico de Leiria; --------------------------------------
-------------------30) Apoio à realização do I Torneio Cidade de Peniche - Troféu Honório Sabino
– Grupo Desportivo de Peniche; ------------------------------------------------------------------------------
-------------------31) Apoio à realização da festa final da catequese – Paróquia de Peniche; --------
-------------------32) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, nas manhãs
dos dias 8 de junho e 6 de julho de 2014 – Itinerário Histórico do 25 de Abril;-----------------------
-------------------33) Isenção de taxas pelo licenciamento de caminhada e música ambiente –
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Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ----------
-------------------34) Isenção de taxas pelo licenciamento do IV Encontro Multiactividades de Ar
Livre e de Campeonato Final de Surf e Bodyboard – Escola Secundária de Peniche e
Coordenação Local do Desporto Escolar do Oeste;--------------------------------------------------------
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------35) Oferta de livros ao Município – Ida Guilherme; ----------------------------------
-------------------36) Ressarcimento por danos – Maria Eduarda F. Guerreiro; ------------------------
-------------------37) Ressarcimento por danos – Vítor Manuel Cordeiro Ximenes; ------------------
-------------------38) Ressarcimento por danos – Maria João Rodrigues Diogo.-----------------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e vinte minutos, encontrando-se
na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.-----------------------------
O senhor Vereador Filipe Sales só participou na reunião até às vinte horas, tendo saído quando
decorria o período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: --------------------------------------------------------------------

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 19, 20 e 21/2014, das reuniões camarárias
realizadas nos passados dias 12, 19 e 26 de maio, tendo sido dispensada a sua leitura por os
respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- António Pedro Veríssimo dos Santos, que perguntou pelo andamento do processo n.º C12/14,
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, relativo a um pedido de certidão de
separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança, em Casais do Júlio. O senhor
Presidente da Câmara informou que o processo faz parte da ordem do dia da presente reunião.-
- João dos Santos Capinha Patriarca, que disse que não concorda com a decisão tomada pela
Câmara Municipal, em 26 de maio de 2014, de indeferir um pedido que apresentou para
construção de um armazém agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei, e solicitou a
inversão do sentido de voto da Câmara Municipal para não comprometer o investimento que
pretende efetuar na área de plantas aromáticas, em modo de produção biológico. Explicou qual o
tipo de revestimento que pretende usar nas fachadas do armazém e a altura que este terá, que será
inferior à de algumas moradias confiantes e mostrou fotografias da envolvente do terreno onde
pretende erigir o edifício. Disse que o investimento que pretende fazer, que criará postos de
trabalho, ficará comprometido por um indeferimento da Câmara Municipal fundamentado em
motivos estéticos e subjetivos. O senhor Presidente da Câmara disse que não é agradável à
Câmara Municipal votar contra um projeto de investimento. Acrescentou que não se trata apenas
de uma questão de estética e que, no quadro da inserção, devem ser vistas quais as soluções que
podem ser trabalhadas e que a Câmara Municipal possa acolher. O senhor Vereador Jorge
Gonçalves perguntou se ao nível da implantação do armazém o requerente, na fase de audiência
prévia, foi ao encontro do que foi sugerido pela Câmara Municipal e se o problema atual é o tipo
do revestimento das fachadas, que é proposto ser em painéis tipo sanduiche. Acrescentou que os
serviços municipais não propuseram nenhuma alternativa para o tipo de revestimento. O Técnico
Superior do DPGU disse que a implantação foi alterada pelo promotor, recuando seis metros.
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Disse, ainda, que foram levantadas dúvidas, pela Câmara Municipal, quanto à localização. O
senhor Vereador Luís Ganhão disse que os projetos de investimentos devem ser sempre vistos
como de grande interesse para o concelho. Lembrou que, na reunião de 12 de maio de 2014, a
Câmara Municipal deliberou apreciar o processo em próxima reunião, tendo o senhor Vice-
Presidente ficado de analisar a localização com o requerente. Quanto ao revestimento da fachada,
acha que o promotor consegue ultrapassar essa questão e os serviços irão, com certeza,
flexibilizar de maneira a se encontrar uma solução razoável para se poder acolher o investimento.
O senhor Vice-Presidente disse que se reuniu com o promotor, tendo sido analisada as questões
da localização, que ficou resolvida, e do revestimento. Acrescentou que não pretende travar
nenhum investimento, mas tem de tratar todos os projetos de igual forma, independentemente da
sua localização. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Técnico Superior do DPGU para
analisar a questão do revestimento com o promotor. ------------------------------------------------------
- Susete Silva Costa Laranjeira, em representação da empresa Berlenga Praia – Atividades
Turísticas, L.da, Rui Manuel da Fonseca Filipe, Emanuel Ferreira Henriques e Filipe Jorge
Cardoso, que solicitaram a atribuição das casas/abrigo da ilha da Berlenga, porque os pescadores
e os trabalhadores das empresas turísticas necessitam de ter onde pernoitar na ilha para poderem
trabalhar. O senhor Presidente da Câmara contou todo os histórico do processo, disse que as
casas ainda não foram entregues porque o Município ainda não tem as chaves de todas elas e, por
isso, não há condições para fazer a sua entrega, que o Município tem feito a reabilitação de
algumas casas e que, na próxima reunião da Câmara Municipal, dará conhecimento do ponto de
situação da entrega das chaves e apresentará uma proposta para que a Câmara Municipal tome
decisões relativamente a esta matéria. O senhor Vereador Filipe Sales disse que é sensível a
esta questão, que vê com mágoa o abandono do bairro e que o senhor Presidente da Câmara já
tinha partilhado com a Câmara Municipal o impasse referente à entrega das chaves. Lembrou
que, na reunião de 24 de fevereiro de 2014, a Câmara Municipal deliberou deliberado “nomear
os senhores Presidente da Câmara Municipal, António José Correia, e Vereadores Ângelo
Marques e Filipe Sales para constituírem o grupo de trabalho para análise das candidaturas do
concurso para a atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de
2014.” Acrescentou que o referido grupo reuniu apenas no dia 3 de março de 2014, tendo o
Partido Social Democrata e o Partido Socialista, por a época balnear se estar a aproximar,
questionado o senhor Presidente da Câmara, por diversas, sobre o processo, não tendo obtido
respostas conclusivas. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que confirma o que o senhor
Vereador Filipe Sales referiu sobre o grupo de trabalho e que o senhor Presidente da Câmara
tinha ficado de, junto do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, verificar e
esclarecer algumas nuances que tinham a ver com as casas. Defendeu que o processo deveria ter
sido agilizado de forma mais rápida. O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vice-
Presidente disseram que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata e do Partido
Socialista informaram que não participariam em mais grupos de trabalho. O senhor Vereador
Jorge Gonçalves disse que a Câmara Municipal ao ter assumido compromissos e iniciado um
procedimento tem de o levar até ao fim e deve tomar decisões em função da lei, do regulamento
e das candidaturas apresentadas. Esclareceu que a não participação dos vereadores do Partido
Socialista e do Partido Social Democrata em grupos de trabalho, apenas tem a ver com a
elaboração de propostas de regulamentos municipais. Perguntou: quantas casas estão entregues
ao Município; quantas casas estão livres e disponíveis para serem entregues; quantas casas estão
indevidamente ocupadas; e, destas últimas, quantas podem vir a ser entregues, no âmbito do
concurso que foi feito, às pessoas que lá estão. Lamentou que, desde 24 fevereiro de 2014, o
assunto não tenha voltado a ser agendado para uma reunião da Câmara Municipal. O senhor
Presidente da Câmara disse que o assunto será agendado para a próxima reunião da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Dionísio Eusébio Zina Gabriel, que disse que gostaria de ter uma resposta à carta que
apresentou, no dia 14 de maio de 2014, para venda ambulante de hambúrgueres e pregos, num
terreno privado, sito em Casais do Baleal. A Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro esclareceu o munícipe que a atividade que ele pretende exercer não está abrangida
pelo regime jurídico a que está sujeita a atividade de comércio a retalho não sedentária exercida
por vendedores ambulantes, previsto na Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, mas é uma atividade que
está regulada pelo regime da prestação de serviços de restauração ou de bebidas com carácter
não sedentário, previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, pelo que não está
sujeita a licenciamento, mas a uma comunicação prévia com prazo. Disse, ainda, que o terreno
indicado pelo munícipe está arrendado ao Município. ----------------------------------------------------
- Pedro Teodoro e Pedro Barata, em representação da União Juvenil de Ferrel, que solicitaram
informações sobre um pedido de licenciamento, que apresentaram em 30 de janeiro de 2014,
para 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. Perguntou se a Câmara Municipal pretende
licenciar uma festa que a Associação Joias de Ferrel pretende realizar, nos dias 27 e 28 de junho
de 2014, também no Baleal. Disse que ainda não solicitou o apoio logístico do Município porque
ainda não sabe se a Câmara Municipal defere o licenciamento. A Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro informou que o pedido de licenciamento apresentado pela União
Juvenil de Ferrel está a aguardar o parecer da GNR. O senhor Presidente da Câmara disse que
não compete à Câmara Municipal definir as agendas das coletividades. A senhora Vereadora
Clara Abrantes disse que o pedido de apoio da Associação Joias de Ferrel, apresentado no dia
21 de maio de 2014, está a ser analisado pelo Setor de Planeamento e Intervenção Social, depois
de ter sido ouvido o Departamento de Obras Municipais. O senhor Vereador Ângelo Marques
disse que o pedido de licenciamento da Associação Joias de Ferrel foi apresentado no dia 27 de
maio de 2014, após ele ter abordado o assunto em reunião da Câmara Municipal. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves disse que, se a GNR demorar tanto tempo a emitir parecer para o
pedido da Associação Joias de Ferrel como está a demorar para o da União Juvenil de Ferrel, a
licença não pode ser emitida para os dias pretendidos e o pedido de apoio da Associação Joias de
Ferrel fica sem efeito. Sugeriu que sejam revistos os procedimentos deste tipo de processos. O
senhor Vereador Filipe Sales disse que deveria ter sido aplicado o que está previsto na Carta
Local do Associativismo. Pediu que fosse desmistificada a ideia de que houve discriminação
entre coletividades. O senhor Presidente da Câmara disse que não houve qualquer tipo de
discriminação, apenas houve dois processos a correr em paralelo e em serviços diferentes. O
senhor Pedro Barata disse que tem acompanhado com o Coordenador Técnico da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais toda a tramitação decorrente do pedido
apresentado pela União Juvenil de Ferrel e que já falou com o Comandante da GNR sobre o
assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara solicitou autorização, que foi concedida, para dar precedência ao
período da ordem do dia, sobre o período de antes da ordem do dia. -----------------------------------

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: -----------------------------------------------
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1) Alterações e ampliação com demolição de um empreendimento turístico em espaço rural,
sito junto à Estrada Nacional n.º 114, em Serra d'El-Rei – Quinta do Juncal - Turismo e
Lazer, L.da:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 468/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de maio de 2014, deliberado deferir o pedido apresentado pela empresa
Quinta do Juncal - Turismo e Lazer, L.da, para pagamento do valor do licenciamento de
alterações e ampliação com demolição de um empreendimento turístico em espaço rural, sito
junto à Estrada Nacional n.º 114, em Serra d'El-Rei, em cinco prestações mensais, nos termos do
plano de pagamentos anexo à informação prestada pelo Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 21 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.1 DPGU 34/13) ---------

2) 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 469/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 21 de maio de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura,
apresentado por João Manuel da Silva de Campos, referente ao pedido de licenciamento da
alteração à cobertura e ao sótão de uma moradia, sita na Avenida Mariano Calado, em Peniche,
nas condições dos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 9 e 14
de maio de 2014. Deliberado, ainda, licenciar a pérgula existente no logradouro da moradia
supramencionada, na condição de ser insuscetível a sua conversão em marquise. Os documentos
atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de
atas. (Doc.2 DPDU 37/14)-------------------------------------------------------------------------------------

3) Certidão de separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança, em Casais do Júlio
– António Pedro Veríssimo dos Santos: --------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 470/2014: Tendo em conta o histórico do processo, deliberado reiterar o sentido
das deliberações anteriormente tomadas pela Câmara Municipal de Peniche, sobre o caráter
público do caminho existente entre a Rua do Rei e a Rua da Esperança, em Casais do Júlio, que
atravessa um prédio propriedade do senhor António Pedro Veríssimo dos Santos. Deliberado,
ainda, perguntar à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia se concorda com o caráter público
do referido caminho e que o mesmo tenha uma largura de três metros, medida proposta pelo
senhor António Pedro Veríssimo dos Santos, sendo certo que a Câmara Municipal não aceitará
uma largura inferior. (DPGU C12/14) -----------------------------------------------------------------------

4) Doação de terreno para o domínio público – Herculano Pedro Manjolinha: -------------------
Deliberação n.º 471/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 29 de maio de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 82,00 m2, com a configuração, situação e
confrontações que constam e para esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a
desanexar do prédio rústico, sito em Caminho dos Remédios, atualmente Estrada dos Remédios,
freguesia de Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2099, da
freguesia de Ajuda, e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Peniche (Ajuda) sob o
artigo 115, da secção A, para ser integrada no domínio público. Os documentos atrás referidos
dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3
DPGU C100/13)-------------------------------------------------------------------------------------------------
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5) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um anexo no logradouro de um
prédio, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Elena Vasilyeva: ---------------------------
Deliberação n.º 472/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 29 de maio de 2014, deliberado emitir parecer desfavorável para pedido
informação prévia sobre a viabilidade de construção de um anexo no logradouro de um prédio,
sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, apresentado por Elena Vasilyeva, pelos motivos e
fundamentos constantes nos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados
de 10 e 12 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.4 DPGU R113/14) ------------------------

6) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício com dez apartamentos,
na Rua da Bica, em Ferrel – Sitacim - Construções Imobiliárias, Unipessoal, L.da:---------------
Deliberação n.º 473/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 29 de maio de 2014, deliberado emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício, destinado a habitação, na
Rua da Bica, em Ferrel, apresentado pela empresa Sitacim - Construções Imobiliárias,
Unipessoal, L.da, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 12 de maio de 2014. Deliberado, ainda, informar a empresa titular do
processo de que a Câmara Municipal está disponível para apreciar a volumetria do edifício
mediante a apresentação de esboços adequados. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5 DPGU R202/14) -----

7) Contrato de planeamento no âmbito da elaboração de um plano de pormenor para uma
zona do Baleal – PTCV, L.da:---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 474/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta para a celebração de um
contrato de planeamento no âmbito da elaboração de um plano de pormenor para uma zona do
Baleal, apresentada pela empresa PTCV, L.da, na próxima reunião pública da Câmara Municipal.
(DPGU R173/14)------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Ampliação e alteração de dois fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche –
Município de Peniche:-----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 475/2014: Deliberado aprovar os projetos para ampliação e alteração dos fogos
existentes nos lotes n.os 53 e 54 do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, propriedade do
Município de Peniche, devendo a cobertura da zona ampliada ser de tipo tradicional, inclinada,
revestida a telha de barro. (Doc. 6) ---------------------------------------------------------------------------

9) Operação de loteamento, sita na Rua da Bica, em Ferrel – Leonardo Vitorino Fernando:---
Deliberação n.º 476/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 29 de maio de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de
28 de maio de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se arquivam cópias
em pasta anexa ao livro de atas, deliberado aceitar a substituição da garantia bancária emitida
pelo Barclays Bank, no valor de 66 704,32 euros, destinada a garantir a boa execução das obras
de urbanização do loteamento promovido por Leonardo Vitorino Fernando, sito na Rua da Bica,
em Ferrel, para por uma nova garantia, de igual valor, a emitir pela Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo, na condição da atual garantia apenas ser cancelada após a entrega ao Município da nova
garantia. (Doc.7 NIPG 7191/14) ------------------------------------------------------------------------------

TRÂNSITO:
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10) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e respetiva
sinalização rodoviária, na Rua do Lapadusso, em Peniche – João Miguel Peres Santos: ------------
Deliberação n.º 477/2014: Atendendo ao solicitado por João Miguel Peres Santos, por
requerimento, datado de 7 de maio de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente da Câmara, datada de 29 de maio de 2014, e a informação do Departamento de Obras
Municipais, datada de 19 de maio de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de
que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso das competências
estabelecidas na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a
marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, em frente
ao edifício com o número de polícia 98 da Rua do Lapadusso, em Peniche, inserido na baia de
estacionamento existente, e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de
estacionamento autorizado (H1a), com placa adicional de indicador de veículo portador do
dístico de deficiente (Modelo 11d) e inscrição de matrícula 49-28-SC, e a marcação do piso
conforme a planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, nos termos da secção
2.8.2 da norma técnica para a melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade
condicionada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e dos artigos 34.º e 46.º
do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98,
de 1 de outubro. (Doc.8 NIPG 7196/14)---------------------------------------------------------------------

11) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e respetiva
sinalização rodoviária, na Rua de São José, em Peniche – João Ramiro Brigue Nunes:-------------
Deliberação n.º 478/2014: Atendendo ao solicitado pelo Setor de Planeamento e Intervenção
Social, em 21 de abril de 2014, em nome de João Ramiro Brigue Nunes, e considerando a
proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 29 de maio de 2014, e a informação do
Departamento de Obras Municipais, datada de 19 de maio de 2014, documentos que aqui se dão
por reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso
das competências estabelecidas na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de
fevereiro, autorizar a marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade
condicionada, em frente ao edifício com o número de polícia 6 da Rua de São José, em Peniche,
e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de estacionamento autorizado (H1a),
com placa adicional de indicador de veículo portador do dístico de deficiente (Modelo 11d) e
inscrição de matrícula 31-IV-54, e a marcação do piso conforme a planta apresentada pelo
Departamento de Obras Municipais, nos termos da secção 2.8.2 da norma técnica para a
melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade condicionada, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e dos artigos 34.º e 46.º do Regulamento de Sinalização de
Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.9 NIPG
7194/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) Colocação de sinal de trânsito no entroncamento da Travessa do Galhalhaz com a Rua
General Humberto Delgado, em Peniche – Freguesia de Peniche: -----------------------------------
Deliberação n.º 479/2014: Atendendo ao solicitado pela Junta de Freguesia de Peniche, pelo seu
ofício n.º 34, datado de 17 de março de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente da Câmara, datada de 29 de maio de 2014, e a informação do Departamento de Obras
Municipais, datada de 13 de maio de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de
que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência
estabelecida nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar
a colocação de um sinal de sentido proibido (C1) no entroncamento da Travessa do Galhalhaz
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com a Rua General Humberto Delgado, em Peniche, conforme a planta apresentada pelo
Departamento de Obras Municipais, de acordo com o artigo 24.º do Regulamento de Sinalização
de Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.10 NIPG
3943/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

13) Regulamento do XXXI Triatlo Cidade de Peniche: -------------------------------------------------
Deliberação n.º 480/2014: Deliberado aprovar o Regulamento do XXXI Triatlo Cidade de
Peniche, cujo teor aqui se dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.11 NIPG 7200/14)----------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLOS:

14) Acordos de parceria para a realização da sexta temporada da Rota das Igrejas do
Concelho de Peniche – Paróquia de Peniche, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica Paroquial da Freguesia de Serra d’El-Rei, a
Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da
Baleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 481/2014: Deliberado tomar conhecimento da informação n.º 34/2014, datada
de 14 de maio de 2014, do Setor de Cultura, dando conhecimento de como decorreu a quinta
temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche, e, no uso da competência estabelecida
na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os
textos dos acordos de parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Paróquia de Peniche,
a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica
Paroquial da Freguesia de Serra d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a Santa
Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, que aqui se dão por reproduzidos e em pasta anexa
ao livro de atas, relativos ao estabelecimento de cooperação com vista à integração de imóveis
histórico-religiosos, pertencentes às referidas entidades, na sexta temporada da Rota das Igrejas
do Concelho de Peniche, dinamizada pelo Município. (Doc.12 NIPG 6348/14)----------------------

15) Protocolo para a realização do XXXI Triatlo Cidade de Peniche – Federação de Triatlo de
Portugal e Peniche Amigos Clube:--------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 482/2014: 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, aprovar o texto do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche, a Federação de Triatlo de Portugal e o Peniche Amigos
Clube, que aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, que tem
como objeto, nos termos da sua cláusula primeira, a organização do XXXI Triatlo Cidade de
Peniche, que terá lugar no dia 10 de junho de 2014. (Doc.13 NIPG 7200/14) ------------------------

EDUCAÇÃO:

16) Declaração de interesse para a abertura de curso vocacional de artes visuais e multimédia
– Agrupamento de Escolas de Peniche: --------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 483/2014: Deliberado ratificar o teor da declaração de interesse assinada pelo
senhor Vice-Presidente, em 29 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzido e se arquiva em
pasta anexa ao livro de atas, para a abertura de curso vocacional de artes visuais e multimédia
pelo Agrupamento de Escolas de Peniche. (Doc.14 NIPG 7284/14) ------------------------------------
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OBRAS MUNICIPAIS:

17) Marcação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada e
colocação de sinalização rodoviária, em diversos arruamentos da cidade de Peniche, por
administração direta – Departamento de Obras Municipais: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 484/2014: Considerando as propostas do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datadas de 29 de maio de 2014, deliberado, 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, e observando o n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a
realizarem por administração direta as obras necessárias para a colocação da sinalização
rodoviária, na Rua do Lapadusso, Rua de São José e Travessa do Galhalhaz, todas em Peniche,
para execução das deliberações n.os 377, 378 e 379/2014, tomadas na presente reunião. (NIPG
7196/14, 7194/14 e 3943/14)----------------------------------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

18) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014: ------------------
Deliberação n.º 485/2014: Considerando as informações do Departamento de Energia e
Ambiente e do Departamento Administrativo e Financeiro, datadas de 15 de abril de e 14 de
maio de 2014, respetivamente, que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquiva cópia em
pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea cc) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a empresa Costa &
Irmãos, L.da a extrair resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014, nas
condições aprovadas pela deliberação n.º 237/2014, tomada pela Câmara Municipal de Peniche,
em 24 de março de 2014, devendo ser pago ao Município o valor de 0,63 € (sessenta e três
cêntimos de euro) por cada bica. (Doc.15 NIPG 3907/14)------------------------------------------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:

19) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais: -------------------------
Deliberação n.º 486/2014: Deliberado aprovar a minuta do contrato a celebrar com o BANIF –
Banco Internacional do Funchal, S.A., que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia
em pasta anexa ao livro de atas, relativa à contratação de um empréstimo para financiamento de
obras municipais, nos termos já aprovados pela Câmara Municipal e autorizados pela
Assembleia Municipal. (Doc.16 NIPG 830/14) ------------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

20) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de combustíveis
rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 487/2014: Deliberado, na sequência da deliberação n.º 436/2014, tomada pela
Câmara Municipal de Peniche, em 19 de maio de 2014, relativa ao procedimento ao abrigo de
acordo quadro para o fornecimento de combustíveis rodoviários, e nos termos do n.º 1 do artigo
98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovar a minuta do contrato a celebrar com a empresa
Repsol Portuguesa, S.A., que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta
anexa ao livro de atas. (Doc.17 NIPG 7286/14) ------------------------------------------------------------

21) Seguro de acidentes pessoais dos bombeiros voluntários de Peniche – Associação
Nacional de Municípios Portugueses: ----------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 488/2014: Considerando a informação do Serviço de Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho n.º 137/SHST, datada de 13 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida
e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado autorizar o aumento das
coberturas e do valor do prémio do seguro da apólice do ramo de acidentes pessoais dos
bombeiros voluntários de Peniche, contratado através Associação Nacional de Municípios
Portugueses, nos termos da deliberação n.º 207/2014, tomada pela Câmara Municipal de
Peniche, em 17 de março de 2014. (Doc.18 NIPG 5963/14) ---------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

22) Licenciamento de caminhada e música ambiente – Cercipeniche - Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 489/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Cercipeniche - Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, por requerimento, datado de 28 de
maio de 2014, e a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 28 de maio de 2014, deliberado ratificar o despacho que deferiu 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 uma caminhada com música ambiente, no dia 31 de maio de 2014, entre a
Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, e o Parque Urbano de Peniche. (NIPG 7139/14) ---------

23) Licenciamento de passeio de cicloturismo – Comando Distrital da PSP de Leiria:-----------
Deliberação n.º 490/2014: Atendendo ao pedido efetuado pelo Comando Distrital da PSP de
Leiria, por requerimento, datado de 26 de abril de 2014, e a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 23 de maio de 2014, deliberado ratificar o
despacho que deferiu 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 de cicloturismo, no dia 31 de maio de
2014, entre a Nazaré e o Baleal. (NIPG 6507/14) ------------------------------------------------------------

24) Licenciamento do IV Encontro Multiactividades de Ar Livre e de Campeonato Final de
Surf e Bodyboard – Escola Secundária de Peniche e Coordenação Local do Desporto Escolar
do Oeste: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 491/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Escola Secundária de Peniche e
pela Coordenação Local do Desporto Escolar do Oeste, por requerimento, registado nos serviços
do Município em 22 de maio de 2014, e a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 28 de maio de 2014, deliberado deferir a emissão de licenças,
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 204/12, de 29 de agosto, e artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 97/88, de
17 de agosto, na sua atual redação, para a realização do IV Encontro Multiactividades de Ar Livre
e de Campeonato Final de Surf e Bodyboard, nos dias 4 e 5 de junho de 2014, com colocação de
publicidade. (NIPG 6872/14)-------------------------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

25) Apoio para a fiscalização e coordenação da segurança da obra de recuperação de um
edifício – Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL: ---------------------------------
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Deliberação n.º 492/2014: 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 o senhor Presidente da
Câmara a nomear dois trabalhadores do Município para acompanhamento e coordenação da
segurança e fiscalização da obra de recuperação de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal,
em Peniche, onde esteve instalado o infantário Traquinas, promovida pela Acompanha -
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. (NIPG 7067/14) --------------------------------------------

26) Apoio para a realização de um torneio de petanca – Atlético Clube de Geraldes: ------------
Deliberação n.º 493/2014: 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 100,00 euros, ao Atlético Clube de Geraldes, e dispensar o apoio logístico que materialmente
seja possível, para a realização de um torneio de petanca, que terá lugar no dia 7 de junho de
2014. (NIPG 6234/14)------------------------------------------------------------------------------------------

27) Apoio para a realização do IV Encontro Multiactividades de Ar Livre e de Campeonato
Final de Surf e Bodyboard – Escola Secundária de Peniche e Coordenação Local do Desporto
Escolar do Oeste: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 494/2014: 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, dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível para a realização do IV Encontro Multiactividades de Ar Livre e de
um Campeonato Final de Surf e Bodyboard, organizados pela Escola Secundária de Peniche e
pela Coordenação Local do Desporto Escolar do Oeste, que terão lugar nos dias 4 e 5 de junho
de 2014. (NIPG 6872/14) --------------------------------------------------------------------------------------

28) Apoio à realização de atividades desportivas – Escola Secundária de Peniche: ---------------
Deliberação n.º 495/2014: 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, dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível para a realização de atividades desportivas, organizadas pela Escola
Secundária de Peniche, que terão lugar no dia 4 de junho de 2014. (NIPG 7072/14) ----------------

29) Apoio à realização do Be@Berlenga 2014 – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar de Peniche do Instituto Politécnico de Leiria: ------------------------------------------------------
Deliberação n.º 496/2014: 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 gratuita da
área de apoio de campismo da ilha da Berlenga e dispensar o apoio logístico que materialmente
seja possível para a realização do Be@Berlenga 2014, organizado pela Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche do Instituto Politécnico de Leiria, que terá lugar nos
dias 6 a 8 de junho de 2014. (NIPG 6346/14) --------------------------------------------------------------

30) Apoio à realização do I Torneio Cidade de Peniche - Troféu Honório Sabino – Grupo
Desportivo de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 497/2014: 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 aquisição de 100
medalhas, no valor estimado de 123,00 euros, para doar ao Grupo Desportivo de Peniche, e
dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível para a realização do I Torneio
Cidade de Peniche - Troféu Honório Sabino, que se realizará no dia 10 de junho de 2014. (NIPG
7189/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

31) Apoio à realização da festa final da catequese – Paróquia de Peniche:-------------------------
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Deliberação n.º 498/2014: 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, dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível para a realização da festa final da catequese, organizada pela
Paróquia de Peniche, que terá lugar no dia 15 de junho de 2014. (NIPG 7185/14) -------------------

32) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, nas manhãs dos dias 8
de junho e 6 de julho de 2014 – Itinerário Histórico do 25 de Abril: ---------------------------------
Deliberação n.º 499/2014: 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, e ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º
do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar do pagamento da taxa de
ingresso no Museu Municipal, nas manhãs dos dias 8 de junho e 6 de julho de 2014, no âmbito
da atividade Itinerário Histórico do 25 de Abril. (NIPG 7226/14)---------------------------------------

33) Isenção de taxas pelo licenciamento de caminhada e música ambiente – Cercipeniche -
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: --------------------------
Deliberação n.º 500/2014: Na sequência da deliberação n.º 489/2014, tomada na presente
reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, ratificar o despacho que isentou a Cercipeniche - Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL do pagamento de taxas pelo licenciamento de
caminhada e música ambiente, que se realizou no dia 31 de maio de 2014, entre a Avenida do
Porto de Pesca, em Peniche, e o Parque Urbano de Peniche. (NIPG 7139/14) ------------------------

34) Isenção de taxas pelo licenciamento do IV Encontro Multiactividades de Ar Livre e de
Campeonato Final de Surf e Bodyboard – Escola Secundária de Peniche e Coordenação
Local do Desporto Escolar do Oeste: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 501/2014: Na sequência da deliberação n.º 491/2014, 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 Escola Secundária de Peniche e a Coordenação Local do Desporto
Escolar do Oeste do pagamento de taxas pelo licenciamento do IV Encontro Multiactividades de
Ar Livre e de Campeonato Final de Surf e Bodyboard, que se realizarão nos dias 4 e 5 de junho de
2014, com colocação de publicidade. (NIPG 6872/14) ----------------------------------------------------

OUTROS:

35) Oferta de livros ao Município – Ida Guilherme: ----------------------------------------------------
Deliberação n.º 502/2014: Deliberado aceitar a doação que a senhora D. Ida Guilherme fez ao
Município, de trinta exemplares do livro de sua autoria intitulado Amar Peniche, e agradecer a
oferta à autora. (NIPG 7197/14) ------------------------------------------------------------------------------

36) Ressarcimento por danos – Maria Eduarda F. Guerreiro: ----------------------------------------
Deliberação n.º 503/2014: Considerando a informação do Gabinete Jurídico n.º 30/2014, datada
de 12 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa
ao livro de atas, deliberado autorizar o pagamento do valor de 675,37 euros à senhora D. Maria
Eduarda F. Guerreiro como ressarcimento por danos causados a um veículo. (Doc.19 NIPG
1352/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

37) Ressarcimento por danos – Vítor Manuel Cordeiro Ximenes:------------------------------------
Deliberação n.º 504/2014: Considerando a informação do Gabinete Jurídico n.º 29/2014, datada
de 9 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa
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ao livro de atas, deliberado autorizar o pagamento do valor de 202,65 euros ao senhor Vítor
Manuel Cordeiro Ximenes como ressarcimento por danos causados a um veículo. (Doc.20 NIPG
2228/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

38) Ressarcimento por danos – Maria João Rodrigues Diogo:----------------------------------------
Deliberação n.º 505/2014: Considerando a informação do Gabinete Jurídico n.º 27/2014, datada
de 5 de abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa
ao livro de atas, deliberado autorizar o pagamento do valor de 283,76 euros à senhora D. Maria
João Rodrigues Diogo como ressarcimento por danos causados a um veículo. (Doc.21 NIPG
2793/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Ofício n.º 56, datado de 12 de maio de 2014, da Assembleia de Freguesia de Vialonga,
remetendo uma moção sobre reprivatização da EGF - Emprega Geral de Fomento e a
privatização da Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa
e do Oeste, S.A. (NIPG 6790/14)-----------------------------------------------------------------------------

*Ofício n.º 62/2014, datado de 21 de maio de 2014, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, remetendo uma publicação que identifica os principais marcos da vida da ANMP
ao longo dos seus 30 anos de atividade. (NIPG 6911/14)-------------------------------------------------

*Informação, datada de 2 de junho de 2014, do Departamento Administrativo e Financeiro,
dando conhecimento dos pedidos de licenciamento para duas atividades a realizar no Baleal,
apresentados pela União Juvenil de Ferrel e pela Associação Joias de Ferrel, em cumprimento do
requerido, na reunião de 26 de maio de 2014, pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves.--------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Informou que participou, hoje de manhã, no Conselho Geral da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, em Coimbra, onde foi analisada a criação do Fundo de Apoio
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos apoios solicitados à Câmara Municipal para a realização da iniciativa
Portugal de Lés-a-Lés. -----------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Perguntou pelo ponto de situação da eventual aquisição de um imóvel, sito no Largo de São
Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Valas. O senhor Presidente da
Câmara informou que irá reunir esta semana com o proprietário do imóvel. --------------------------
- Perguntou se o senhor Vice-Presidente já se reuniu com o Grupo Desportivo Atouguiense. O
senhor Vice-Presidente informou que, segundo informações da Direção do GDA, a manutenção
da relva sintética do campo de jogos é feita com regularidade. ------------------------------------------
- Disse que a munícipe Ana Margarida Fonseca Correia está com dificuldades no licenciamento
de um armazém agrícola. O senhor Presidente da Câmara disse que irá ver com os serviços do
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Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística o que se passa. -----------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 506/2014 – 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 horas e quinze minutos, 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.------------------------------------------------


