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ATA N.º 24/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014

Aos dezasseis 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: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------
-------------------1) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de
2014;----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------2) Contrato de planeamento no âmbito da elaboração de um plano de pormenor
para uma zona do Baleal – PTCV, L.da; ---------------------------------------------------------------------
-------------------3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de
abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia –
António José Ferreira Correia; --------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Informação prévia sobre a viabilidade de instalação de uma antecâmara, no
passeio público da Rua das Galhetas, em Peniche, para resguardo da entrada do edifício sito na
Avenida do Porto de Pesca/Rua das Galhetas, em Peniche – Paulo Miguel da Cruz José; ----------
-------------------5) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de alterações efetuadas
numa moradia, sita na Estrada da Seixeira, em Atouguia da Baleia – Miguel António Patrício
Lourenço;----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Informação prévia sobre a viabilidade de colocação de uma cabine para
guarda de botijas de gás, no passeio público da Rua Cidade de Viseu, em Peniche – Humberto da
Anunciação Pinto dos Santos;---------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Informação prévia sobre a densidade de construção, cérceas, vocação do
terreno e possibilidade de apresentação de propostas no âmbito do processo de revisão do PDM,
para um prédio misto, sito na Avenida da Praia, em Consolação – Isabel Vasconcelos Freitas
Simões Correia de Sommer Ribeiro; -------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração da localização do
perímetro de implantação de uma moradia, cujo projeto se encontra aprovado, a construir na Rua
dos Pedrógãos, Vale da Cal, em São Bernardino – Rogério Carlos das Neves Ferreira; -------------
-------------------9) Legalização de uma moradia, sita na Rua dos Búzios, em Peniche – Armando
Gonçalves Martins; ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Construção de uma moradia unifamiliar, destinada a alojamento local, e
muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal – Eduardo Alves Gavino Chagas;--
-------------------11) Construção de uma moradia bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da
Praia, em Casais do Baleal – José Nuno Neves da Silva Nunes;-----------------------------------------
-------------------12) Alteração de muro confinante com a via pública, sito no gaveto formado
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pelas ruas Cabo Avelar Pessoa e da Santa Cruz, em Peniche – Ricardo Jorge Paulino Barata
Rodrigues;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Legalização de obras executadas no decurso da construção de uma moradia,
sita na Rua António Luís, em Ribafria – Henrique Jesus Martinho; ------------------------------------
-------------------14) Alteração de um edifício, sito na Rua Raul Solnado, em Peniche, e alteração
do uso para comércio – IMOAL – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado; ----------
-------------------15) Legalização de alterações efetuadas num edifício, sito na Travessa do
Regato, em Ferrel, e alteração do uso para comércio e/ou serviços – José Silvano Conceição
Nunes;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Adaptação/instalação de um apoio de praia simples, sito na praia de São
Bernardino – Marques e Serralheiro - Comércio de Cafetaria e Cervejaria, L.da; ---------------------
-------------------17) Instalação de contentores para recolha de resíduos ferrosos, na Rua do Poço,
em Casais do Júlio – Álvaro Manuel Gomes Sebastião; --------------------------------------------------
-------------------18) Alteração das fachadas dos edifícios do Bairro do Vale Verde – Município
de Peniche;----------- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------19) Doação de terreno para o domínio público – Maria de Fátima Ribeiro
Pereira Oliveira;----- --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------20) Instalação de um quiosque em espaço público, na Praceta Francisco
Custódio, em Consolação – José Luís de Almeida Machado; --------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Reserva de lugar de estacionamento, na Rua da Porta do Sol, em Atouguia
da Baleia – Freguesia de Atouguia da Baleia; --------------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua da Porta do Sol, em Atouguia da
Baleia, por administração direta – Departamento de Obras Municipais;-------------------------------------
----------------- Património Municipal:------------------------------------------------------------------------
-------------------23) Aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da
Baleia, conhecido como Loja dos Vala; ---------------------------------------------------------------------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------24) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de
assessoria jurídica na área do urbanismo – Fernanda Paula Marques de Oliveira; --------------------
-------------------25) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de
docência para o Estúdio Municipal de Dança – Ana João Rosário Silva; ------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------26) Revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano de
Atividades Municipais e ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2014 –
Departamento Administrativo e Financeiro; ----------------------------------------------------------------
-------------------27) Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2014
– Departamento Administrativo e Financeiro; --------------------------------------------------------------
----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Parecer prévio vinculativo para a contratação de trabalhadores;----------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------29) Licenciamento de manifestação desportiva, denominada IV Raid BTT
Trilhos d’El-Rei – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; --------------------------
-------------------30) Licenciamento de divertimento público – Balealcoop - Cooperativa de
Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL; -------------------------------------------------
-------------------31) Licenciamento de divertimento público, denominado Baleal Summer Fest –
Associação Joias de Ferrel; ------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------32) Licenciamento de divertimento público – Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa; ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------33) Apoio para a realização da Festa de Nossa Senhora da Guia – Comissão de
Festas de Ferrel;----- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------34) Oferta de lanche aos participantes do ACR Portugal 2014 – World Cruising
Club;------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------35) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal – World
Cruising Club;-------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Reuniões de Câmara: -------------------------------------------------------------------------
-------------------36) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de
verão.------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------
O senhor Presidente da Câmara propôs, e foi aceite por todos os membros da Câmara Municipal,
que a presente reunião fosse interrompida, por um período de duas horas, entre as dezassete e as
dezanove horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 12 e 23/2014, das reuniões camarárias
realizadas nos passados dias 25 de março e 9 de junho, tendo sido dispensada a sua leitura por os
respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara.-------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

O senhor Presidente 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hernâni Santos, que perguntou pelo ponto de situação de dois processos que correm termos no
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, com os números 3/2014 e 4/2014, em nome
de Eduardo Alves Gavino Chagas e José Nuno Neves da Silva Nunes. O senhor Presidente da
Câmara informou que a apreciação dos referidos processos se encontra agendada para a
presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- João dos Santos Capinha Patriarca, que perguntou pelo ponto de situação de um processo que
corre termos no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, com o número 15/2014, em
seu nome. O senhor Presidente da Câmara informou que a apreciação do referido processo será
agendada para a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. O senhor Vereador Luís
Ganhão salientou que o processo deverá ser presente a reunião da Câmara Municipal, o mais
rapidamente possível.-------------------------------------------------------------------------------------------
- Emanuel Ferreira Henriques, que perguntou pelo ponto de situação do processo de atribuição
das casas/abrigo da ilha da Berlenga. O senhor Presidente da Câmara informou que a
apreciação do referido processo se encontra agendada para a presente reunião. ----------------------
- José Conceição, que disse que, em 27 de maio de 2014, a empresa Aires & Perpétua, L.da

apresentou um recurso quanto à decisão tomada sobre a instalação de uma esplanada aberta, na
Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, e ainda não obteve uma resposta da Câmara
Municipal. A Chefe da Divisão Administrativa informou que o processo está a ser analisado
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pelo Gabinete Jurídico, tendo o Município um prazo de 30 dias úteis para se pronunciar. O
senhor Presidente da Câmara informou que a apreciação do referido processo será agendada
para a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. O senhor José Conceição solicitou,
também, um documento da Câmara Municipal sobre a legalidade do apoio de praia da Praia do
Baleal, denominado Ilhéu Terra, enquanto a Agência Portuguesa do Ambiente não envia a
resposta solicitada pela Câmara Municipal, através da deliberação n.º 446/2014, tomada em
reunião de 26 de maio de 2014. O senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal
terá de aguardar pela resposta solicitada à Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade
que tem a competência de gerir o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, e deu indicação ao
técnico superior de arquitetura José Gonçalves que solicite à APA a maior rapidez possível na
prestação da informação solicitada e que informe, também, se estão a ser cumpridos os aspetos
de equidade entre todas as concessões para apoios de praia do concelho.------------------------------
- Patrícia Militão, em representação dos residentes da urbanização do Vale da Cal, em São
Bernardino, que perguntou pelo ponto de situação do processo de ligação definitiva de energia
elétrica às habitações sitas na referida urbanização. Acrescentou que o Município emitiu a
licença de utilização das habitações e perguntou se essa licença dá garantia de que o imóvel é
habitável. O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística informou que,
atualmente, o Município está obrigado a emitir, no prazo de dez dias, as licenças de utilização,
desde que os técnicos responsáveis pela obra se responsabilizem pela boa execução da mesma. O
senhor Presidente da Câmara disse que a gestão da relação dos moradores com a EDP não está
dentro das atribuições do Município, contudo irá continuar a acompanhar o assunto e a interceder
em tudo o que lhe for possível. Informou que irá solicitar uma reunião ao senhor Diretor
Regional da EDP Distribuição. O senhor Vereador Luís Ganhão perguntou se a Certiel emitiu
os certificados sobre as instalações elétricas. A senhora Patrícia Militão informou que os
moradores têm os certificados da Certiel. -------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a 31 de maio de 2014, lista nominal dos trabalhadores
contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego
inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço em maio de 2014, e total de horas extra
por trabalhador no período de janeiro a maio de 2014.----------------------------------------------------

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

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:

1) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014: --------------
Durante a apreciação deste assunto, registaram-se as seguintes intervenções:-------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que: O processo tem sido muito mal gerido e lhe faz
confusão que o ponto de situação atual seja o mesmo que era no dia 2 de setembro de 2013. Se se
considera que o regulamento não está ajustado à realidade, deveria ter sido apresentada, em
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tempo útil, uma proposta de alteração. Acha indecente que se criem expetativas nas pessoas e
depois não se dê andamento ao processo em tempo útil, quando foi a Câmara Municipal que
criou esta situação e não as pessoas que necessitam dos abrigos.----------------------------------------
O senhor Vereador Ângelo Marques disse que: O processo está inquinado desde o início.
Compreende que o mês de setembro de 2013, mês em que deveria ter sido homologada a lista
final, foi complicado, por ter havido eleições autárquicas, mas já se passaram vários meses. Foi
divulgado na comunicação social que o problema seria resolvido, mas não foi dito quando. -------
O senhor Vereador Filipe Sales disse que: No dia 24 de fevereiro de 2014, foi nomeado pela
Câmara Municipal o grupo de trabalhos para análise das candidaturas, tendo o grupo reunido no
dia 3 de março de 2014. Nessa reunião foi dado conta do impasse que havia com a não entrega
das chaves dos abrigos e da exclusão das pessoas que tinham outra atividade declarada. Não
entende qual é a deliberação que está a ser pedida hoje à Câmara Municipal, porque se mantêm
os problemas que existiam no dia 24 de fevereiro de 2014, que já vinham de setembro de 2013, e
nada foi feito para resolvê-los. Não compreende o que se pode fazer hoje que não poderia ter
sido feito em setembro de 2013. O Partido Social Democrata considera que este processo foi
profundamente mal conduzido. -------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que o que se pede à Câmara Municipal é que homologue
a lista de classificação com os resultados provisórios do concurso para atribuição dos abrigos dos
pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014. Informou que a lista de classificação
obedece aos critérios que foram definidos pela Assembleia Municipal. Acrescentou que, caso a
lista seja homologada, haverá um período de audiência prévia dos interessados. ---------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que a Câmara Municipal deve homologar a
lista apresentada. Lembrou que o regulamento aprovado não corresponde à proposta que foi
apresenta pela Câmara Municipal à Assembleia Municipal. Sublinhou que não aprovou o
regulamento final, mas que tem de o respeitar. -------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Filipe Sales lembrou que não à compete Câmara Municipal aprovar
regulamentos. Disse que se tem de explicar às pessoas porque é que esta homologação não
aconteceu em fevereiro de 2014, quando o senhor Presidente da Câmara trouxe o assunto pela
primeira vez à Câmara Municipal, uma vez que o processo está na mesma situação que estava
nessa data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, sublinhou que: Não aprovou o regulamento em
vigor; Está à vontade quanto à decisão que tem de tomar hoje; Apesar de não ter aprovado o
regulamento, tem de o respeitar e cumprir; O que importa hoje é encontrar uma solução, ou de
homologa a lista ou se anula o concurso. Defendeu que se deve continuar com o processo, sem
perder mais tempo.----------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Filipe Sales disse que se deve escrutinar de quem é a responsabilidade de se
ter perdido um terço de ano para resolver o problema. Perguntou se ainda existe tempo útil para
resolver a questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que: Nenhum dos membros da Câmara Municipal
aprovou o regulamento, porque esta é uma competência da Assembleia Municipal, a Câmara
Municipal apresenta a proposta. Não acredita que a Assembleia Municipal tenha introduzido
alterações de grande substância à proposta que lhe foi apresentada pela Câmara Municipal, pelo
que não é um argumento que valha a pena utilizar nesta discussão. Se é para aprovar esta
proposta, que data de 2 de setembro de 2013, então já poderia ter sido aprovada há muito tempo
e poderia ter-se evitado problemas às pessoas que necessitam dos abrigos. A Coligação
Democrática Unitária tem uma responsabilidade política na gestão da Câmara Municipal, a que
não pode passar ao lado, e este processo, do ponto de vista da gestão política está todo
inquinado. Com os prazos legais que têm de ser cumpridos, os abrigos só serão entregues no fim
de julho. Perguntou se esta situação se justifica, considerando que o documento em apreciação
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data de 2 de setembro de 2013. -------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, solicitou que seja entregue a todos os vereadores a
proposta de regulamento que foi apresentada pela Câmara Municipal e o regulamento que foi
aprovado pela Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o regulamento aprovado tem de ser cumprido e
as alterações efetuadas pela Assembleia Municipal não justificam este atraso na apresentação de
um documento à Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Filipe Sales disse que não lhe parece que seja plausível que se perca tempo,
nesta altura, a verificar as alterações que foram feitas à proposta de regulamento. Lembrou que
algumas dessas alterações têm o cunho pessoal de alguns eleitos na Assembleia Municipal,
designadamente a terminologia do arrais de pesca, que gerou alguma celeuma. ----------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou se não se corre o risco da decisão da Câmara
Municipal ser considerada nula, por incumprimento dos prazos previstos no regulamento. --------
O senhor Vereador Filipe Sales disse que a posição do Partido Social Democrata está
dependente de uma justificação do senhor Presidente da Câmara do porquê sobre do interregno
na análise do processo. Acrescentou que não percebeu porque não houve mais reuniões do grupo
de trabalho para análise das candidaturas, para além da primeira.---------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que os prazos já estão ultrapassados desde setembro
de 2013. Acrescentou que o Partido Socialista apenas não quis participar em comissões de
elaboração de propostas de regulamentos, porque estas têm um caracter muito técnico e, ao nível
político, os que querem assumir a gestão do Município por si só, como têm demonstrado desde o
início do mandato, têm de fazer as propostas e apresentá-las à Câmara Municipal, é para isso que
estão em regime de permanência.-----------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que o Partido Socialista mudou de opinião,
porque de início aceitou fazer parte de comissões de elaboração de propostas de regulamentos. --
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que é legítimo mudar de opinião. -----------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que a responsabilidade da condução do processo é sua.
Referiu que, por conhecer demasiado o assunto, ficou desconfortado relativamente a várias
situações, como já tinha transmitido na reunião do grupo de análise das candidaturas,
nomeadamente as situações que o regulamento não conseguiu ultrapassar. Reafirmou que
assume, em nome pessoal, a responsabilidade política da condução deste processo. -----------------
Deliberação n.º 530/2014: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos
Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, homologar a lista de
classificação com os resultados provisórios do concurso para atribuição dos abrigos dos
pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014, que foi apresentada pelo senhor Presidente
da Câmara, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do Regulamento de Atribuição das Casas
Denominadas “Abrigos dos Pescadores” sitas na Ilha da Berlenga, e prevê a atribuição de um
abrigo a cada um dos seguintes candidatos: Atividade marítimo-turística: Oeste Atlântico
Atividades Náuticas, L.da, Berlenga Praia Atividades Marítimo-Turísticas, L.da e Mário Manuel
Nobre Garcia. Atividade de pesca: Floriano José Pereira da Silva, João Miguel Peres dos Santos,
Carlos Martins Lourenço Neto, Filipe Jorge Juiz, Vítor Manuel Cordeiro Ximenes, Hélio Carlos
Henriques Meco, Rogério Paulo Sousinha Leitão, Nuno Miguel Dionísio Gaspar Carneiro,
Hernâni Silva Vicente, Pedro Jorge Silva Nunes e Patrício & Espadinha, L.da. Deliberado, ainda,
concordar com as exclusões propostas na informação da Comissão de Acompanhamento, datada
de 2 de setembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta
anexa ao livro de atas. As três forças políticas representadas na Câmara Municipal informaram
que iriam entregar declarações de voto, o que não fizeram até ao fecho da presente ata. (NIPG
2427/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

2) Contrato de planeamento no âmbito da elaboração de um plano de pormenor para uma
zona do Baleal – PTCV, L.da:---------------------------------------------------------------------------------
Durante a apreciação deste assunto, registaram-se as seguintes intervenções:-------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves colocou as seguintes perguntas: Que investimento
pretendem os eventuais promotores do plano de pormenor efetuar naquele território? Face a tudo
o historial do plano de urbanização do Baleal e às expetativas que foram criadas, não se está a
defraudar as expetativas dos proprietários que ficam de fora do plano de pormenor que incidirá
sobre uma zona concreta? Como se vai ligar o plano de pormenor ao resto do território? Existem
estruturas para garantir o abastecimento de água e a drenagem de esgotos? Sugeriu que o
Município faça o plano de urbanização do Baleal, em colaboração com esta empresa, para que
haja um planeamento de toda a zona e não apenas da parte que é propriedade dos que têm poder
económico para avançar com um plano de pormenor. Relativamente ao tipo de investimento
pretendido, o Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística informou que a
carta enviada pela empresa é um pouco vaga, mas refere que tem um acordo com uma empresa
da área da hotelaria.---------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Ângelo Marques disse que ainda não tem uma posição definida sobre este
assunto, pelo que ainda não está em condições de o poder votar. Perguntou aos técnicos do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística se na elaboração da sua proposta tiveram em
conta a credibilidade da empresa e se existe a garantia de que o promotor tem condições para
realizar o investimento a que se propõe. Lembrou que o Município já indeferiu algumas
pretensões de construção e de investimento tendo em consideração as dificuldades no
abastecimento de água. Perguntou se esta situação está salvaguardada. Perguntou se foram
considerados processos análogos que foram recusados pelo Município. -------------------------------
O senhor Vereador Luís Ganhão disse que concorda com o que disseram os senhores
Vereadores Jorge Gonçalves e Ângelo Marques. Lembrou que, há vinte anos, foi criada uma
expetativa aos proprietários de poderem vir a construir nos seus terrenos e levou a que outros
investissem na zona. Disse que a construção de um hotel na zona é bem-vinda, pelo investimento
que representa para o concelho, mas é importante que se resolva a questão do plano de
urbanização do Baleal. Referiu que o problema do abastecimento de água e do saneamento
daquela zona ficou resolvido quando, de um dia para o outro, aparece um investimento que deve
ser tido em conta. Defendeu que estes projetos devem ser planeados com tempo, organização e
determinação, mas efetivamente planeadas, de modo a que não se resolva só uma parte dos
problemas. Disse que aos proprietários que foram contactados apenas lhes foi dito que se iria
realizar um estudo para o Baleal, que valorizaria os seus terrenos ao permitir a edificação no
local, mas não foi dito que os custos das infraestruturas seriam repartidos por todos, o que
induziu as pessoas em erro. Sublinhou que não devem ser aprovados projetos para o Baleal sem
que sejam dados todos os elementos às pessoas, porque aprovar a arquitetura e esquecer que não
existe para onde encaminhar os esgotos é induzir as pessoas em erro. Disse que não existem
condições para fazer uma intervenção apenas numa parte daquela zona. Sugeriu, tal como o
senhor Vereador Jorge Gonçalves, que se pegue na boa vontade dos proprietários que querem
fazer este plano de pormenor, que se convidem os outros proprietários confinantes e a Câmara
Municipal leve em frente o plano de urbanização do Baleal.---------------------------------------------
O senhor Vereador Filipe Sales disse que também não tem uma opinião cristalizada
relativamente a esta questão. Referiu que, com base no parecer do Departamento de Planeamento
e Gestão Urbanística, que sugere que seja feita uma aceitação de princípio, a partir da qual se
poderá desenvolver com segurança as tramitações posteriores, e onde é aduzido que, desde o
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primeiro contacto, o Departamento manifestou a opinião técnica de que caso seja pretendida, a
curto ou médio prazo, uma intervenção a nível de ordenamento naquela área, esta seria a única
metodologia possível. Acrescentou que, por ser uma opinião técnica, esta lhe parecia válida e
coerente, mas as questões suscitadas pelos restantes vereadores levou-o a refletir sobre aspetos
que não tinha ponderado a priori, pelo que não se sente em condições, neste momento, de tomar
uma posição relativamente a esta matéria. ------------------------------------------------------------------
O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística disse que: A seu ver, esta
é a única via, não há outra, e, neste momento, os planos de urbanização são inviáveis, enquanto o
PDM não estiver revisto, porque o PROT define aquela zona como sendo de turismo e lazer,
com condições muito específicas. Com a nova lei dos solos, os espaços urbanizáveis acabaram,
pelo que não vale a pena estar a estudar um território que tem uma zona de expansão, quando
não se sabe até onde vai essa zona de expansão, esta é uma primeira dificuldade. Outra
dificuldade, é que, atualmente, os planos são a prazo e a Câmara Municipal, ao aprovar um plano
tem de ter um programa de execução de infraestruturas. Neste momento, acha impossível que a
Câmara Municipal possa avançar com um plano de urbanização. O Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística sugere esta unidade de execução porque é a única maneira de
se ordenar a zona do redondo do Baleal, por ser uma zona urbanizável encravada entre duas
zonas urbanas. Quem apresenta a proposta é que tem de dizer como vai executar as
infraestruturas, por isso as condições sugeridas pelo Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística para a aprovação de princípio da proposta. A unidade de execução só pode avançar
se todos os proprietários se unirem. Sublinhou que, neste momento e enquanto não se fizer a
revisão do PDM, é impossível fazer o plano de urbanização do Baleal. --------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que: Fica descansado por saber que qualquer
que seja a solução tomada hoje está sempre sujeita a uma decisão de uma fase seguinte. É normal
que os membros da Câmara Municipal clarifiquem as suas posições sobre os assuntos durante a
apreciação dos mesmos. Julga que a proposta que é apresentada não tem qualquer problema
legal, de acordo com o que foi referido pelo senhor Diretor do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística. Existe a realidade de os planos de urbanização serem difíceis e só daqui a
alguns anos. É sensível à ideia de se conhecer melhor quem são as pessoas envolvidas e o
projeto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que: A Coligação Democrática Unitária tem confiança no
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, que já era Diretor antes da CDU
presidir à Câmara Municipal. No entender da Coligação Democrática Unitária este é o caminho
que permitirá fazer concretizações, tendo por trás uma pretensão que considera viável. Por ser o
início de um processo, poder-se-á, a pouco e pouco, esclarecer todas as questões. A Câmara
Municipal deve ser transparente para que as pessoas não sejam prejudicadas. O Município não
tem condições para investir nas infraestruturas, pelo que esta é uma das oportunidades concretas
de se poder resolver a situação daquele local. Faz todo o sentido que se convidem os promotores
para apresentarem o projeto e que se promova uma reunião com os proprietários envolvidos. -----
O senhor Vereador Luís Ganhão disse que não põe em causa a proposta do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, mas, como político, tem de olhar o processo como um todo.
Referiu que todo o investimento para o concelho é importante, mas há questões de equidade que
têm de ser consideradas, porque não quer que fique implantado um hotel num terreno e que nos
terrenos ao lado fiquem implantadas as estradas e outros equipamentos. Há um todo que tem de
ser conjugado e esse todo não são só 26 hectares. ---------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que: Não está em causa a confiança no Diretor do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e não percebeu a alusão do senhor
Presidente da Câmara à confiança no referido dirigente. Sublinhou que o Diretor do DPGU
merece a confiança da Câmara Municipal, mas na discussão das propostas do Departamento de
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Planeamento e Gestão Urbanística poderão surgir argumentos e soluções diferentes das que são
por ele expressas. Julga que é tão impossível verter o plano de urbanização para o PDM, antes da
sua revisão, como é impossível verter este plano de pormenor para o PDM. Falta pouco mais de
um ano para terminar o prazo previsto para a revisão do PDM. A Lei de Bases dos Solos implica
que, nos próximos três anos, se vertam para o PDM os planos especiais. Não tomará, atualmente,
uma posição diferente da que tomou no passado para situações análogas. O senhor Presidente da
Câmara, em 2005, enquanto vereador na oposição, votou contra uma solução análoga a esta, para
a zona de São Bernardino, que tinha uma proposta do mesmo departamento e gerido pelo mesmo
diretor. A Câmara Municipal não pode deixar de fora os pequenos proprietários do Baleal a
quem, em abril de 2004, prometeu resolver os seus problemas em seis meses, mas que ainda não
estão resolvidos. A Câmara Municipal deve tentar encontrar uma solução para o todo e não
apenas para uma parte. Perguntou se o problema de abastecimento de água e de saneamento do
Baleal, que levou ao indeferimento de projetos, já está resolvido. Perguntou, também, pelo ponto
de situação do processo da ADTE de São Bernardino. ----------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que o projeto na ADTE de São Bernardino não avançou
porque o estudo que foi apresentado pela empresa promotora violava normas legais e
regulamentares. Solicitou ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística que
traga o processo a uma próxima reunião da Câmara Municipal para conhecimento. -----------------
Deliberação n.º 531/2014: Deliberado convidar a empresa PTCV, L.da para apresentar à Câmara
Municipal, presencialmente, a sua proposta para a celebração de um contrato de planeamento no
âmbito da elaboração de um plano de pormenor para uma zona do Baleal e, posteriormente,
promover uma reunião com todos proprietários que manifestaram interesse em se associar a esta
unidade de execução para que a Câmara Municipal tenha perceção do grau de informação que
possam ter sobre o processo. (DPGU R173/14) ------------------------------------------------------------

3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de abastecimento de
combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia – António José
Ferreira Correia: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 532/2014: Deliberado dar conhecimento à Junta de Freguesia de Atouguia da
Baleia do pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de
abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia,
apresentado por António José Ferreira Correia, residente em Atouguia da Baleia. Deliberado,
ainda, efetuar uma visita ao local e convidar a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para
estar presente nessa visita. (DPGU R60/14) ----------------------------------------------------------------

4) Informação prévia sobre a viabilidade de instalação de uma antecâmara, no passeio
público da Rua das Galhetas, em Peniche, para resguardo da entrada do edifício sito na
Avenida do Porto de Pesca/Rua das Galhetas, em Peniche – Paulo Miguel da Cruz José:-------
Deliberação n.º 533/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de informação prévia sobre a
viabilidade de instalação de uma antecâmara, no passeio público da Rua das Galhetas, em
Peniche, para resguardo da entrada do edifício sito na Avenida do Porto de Pesca/Rua das
Galhetas, em Peniche, apresentado por Paulo Miguel da Cruz José, na próxima reunião da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------

5) Informação prévia sobre a viabilidade de legalização de alterações efetuadas numa
moradia, sita na Estrada da Seixeira, em Atouguia da Baleia – Miguel António Patrício
Lourenço: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 534/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de informação prévia sobre a
viabilidade de legalização de alterações efetuadas numa moradia, sita na Estrada da Seixeira, em
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Atouguia da Baleia, apresentado por Miguel António Patrício Lourenço, na próxima reunião da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------

6) Informação prévia sobre a viabilidade de colocação de uma cabine para guarda de botijas
de gás, no passeio público da Rua Cidade de Viseu, em Peniche – Humberto da Anunciação
Pinto dos Santos: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 535/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de informação prévia sobre a
viabilidade de colocação de uma cabine para guarda de botijas de gás, no passeio público da Rua
Cidade de Viseu, em Peniche, apresentado por Humberto da Anunciação Pinto dos Santos, na
próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------

7) Informação prévia sobre a densidade de construção, cérceas, vocação do terreno e
possibilidade de apresentação de propostas no âmbito do processo de revisão do PDM, para
um prédio misto, sito na Avenida da Praia, em Consolação – Isabel Vasconcelos Freitas
Simões Correia de Sommer Ribeiro: ------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 536/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de informação prévia sobre a
densidade de construção, cérceas, vocação do terreno e possibilidade de apresentação de
propostas no âmbito do processo de revisão do PDM, para um prédio misto, sito na Avenida da
Praia, em Consolação, apresentado por Isabel Vasconcelos Freitas Simões Correia de Sommer
Ribeiro, na próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------

8) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração da localização do perímetro de
implantação de uma moradia, cujo projeto se encontra aprovado, a construir na Rua dos
Pedrógãos, Vale da Cal, em São Bernardino – Rogério Carlos das Neves Ferreira: --------------
Deliberação n.º 537/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de informação prévia sobre a
viabilidade de alteração da localização do perímetro de implantação de uma moradia, cujo
projeto se encontra aprovado, a construir na Rua dos Pedrógãos, Vale da Cal, em São
Bernardino, apresentado por Rogério Carlos das Neves Ferreira, na próxima reunião da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Legalização de uma moradia, sita na Rua dos Búzios, em Peniche – Armando Gonçalves
Martins: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 538/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de legalização de uma moradia,
sita na Rua dos Búzios, em Peniche, apresentado por Armando Gonçalves Martins, na próxima
reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------

10) Construção de uma moradia unifamiliar, destinada a alojamento local, e muros de
vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal – Eduardo Alves Gavino Chagas: ----------
Deliberação n.º 539/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de construção de uma moradia
unifamiliar, destinada a alojamento local, e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais
do Baleal, apresentado por Eduardo Alves Gavino Chagas, na próxima reunião da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Construção de uma moradia bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da Praia, em
Casais do Baleal – José Nuno Neves da Silva Nunes: ---------------------------------------------------
Deliberação n.º 540/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de construção de uma moradia
bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, apresentado por José
Nuno Neves da Silva Nunes, na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------
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12) Alteração de muro confinante com a via pública, sito no gaveto formado pelas ruas Cabo
Avelar Pessoa e da Santa Cruz, em Peniche – Ricardo Jorge Paulino Barata Rodrigues: -------
Deliberação n.º 541/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de alteração de muro confinante
com a via pública, sito no gaveto formado pelas ruas Cabo Avelar Pessoa e da Santa Cruz, em
Peniche, apresentado por Ricardo Jorge Paulino Barata Rodrigues, na próxima reunião da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------

13) Legalização de obras executadas no decurso da construção de uma moradia, sita na Rua
António Luís, em Ribafria – Henrique Jesus Martinho:------------------------------------------------
Deliberação n.º 542/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de legalização de obras
executadas no decurso da construção de uma moradia, sita na Rua António Luís, em Ribafria,
apresentado por Henrique Jesus Martinho, na próxima reunião da Câmara Municipal.--------------

14) Alteração de um edifício, sito da Rua Raul Solnado, em Peniche, e alteração do uso para
comércio – IMOAL – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado:----------------------
Deliberação n.º 543/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de alteração de um edifício, sito
na Rua Raul Solnado, em Peniche, e alteração do uso para comércio, apresentado por IMOAL –
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, na próxima reunião da Câmara Municipal.

15) Legalização de alterações efetuadas num edifício, sito na Travessa do Regato, em Ferrel,
e alteração do uso para comércio e/ou serviços – José Silvano Conceição Nunes: ----------------
Deliberação n.º 544/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de legalização de alterações
efetuadas num edifício, sito na Travessa do Regato, em Ferrel, e alteração do uso para comércio
e/ou serviços, apresentado por José Silvano Conceição Nunes, na próxima reunião da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Adaptação/instalação de um apoio de praia simples, sito na praia de São Bernardino –
Marques e Serralheiro - Comércio de Cafetaria e Cervejaria, L.da:-----------------------------------
Deliberação n.º 545/2014: Deliberado apreciar o processo relativo à adaptação/instalação de um
apoio de praia simples, sito na praia de São Bernardino, de que é titular a empresa Marques e
Serralheiro - Comércio de Cafetaria e Cervejaria, L.da, na próxima reunião da Câmara Municipal.

17) Instalação de contentores para recolha de resíduos ferrosos, na Rua do Poço, em Casais
do Júlio – Álvaro Manuel Gomes Sebastião:--------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 546/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de instalação de contentores
para recolha de resíduos ferrosos, na Rua do Poço, em Casais do Júlio, apresentado por Álvaro
Manuel Gomes Sebastião, na próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------

18) Alteração das fachadas dos edifícios do Bairro do Vale Verde – Município de Peniche:----
Deliberação n.º 547/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta alteração das fachadas dos
edifícios do Bairro do Vale Verde, propriedade do Município de Peniche, na próxima reunião da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------

19) Doação de terreno para o domínio público – Maria de Fátima Ribeiro Pereira Oliveira:---
Deliberação n.º 548/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de doação de terreno para o
domínio público, apresentada por Maria de Fátima Ribeiro Pereira Oliveira, na próxima reunião
da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
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20) Instalação de um quiosque em espaço público, na Praceta Francisco Custódio, em
Consolação – José Luís de Almeida Machado: -----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 549/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de instalação de um quiosque
em espaço público, na Praceta Francisco Custódio, em Consolação, apresentado por José Luís de
Almeida Machado, na próxima reunião da Câmara Municipal.------------------------------------------

TRÂNSITO:

21) Reserva de lugar de estacionamento, na Rua da Porta do Sol, em Atouguia da Baleia –
Freguesia de Atouguia da Baleia:---------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 550/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, pelo
ofício n.º 139, datado de 20 de maio de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente da Câmara, datada de 12 de junho de 2014, e a informação do Departamento de Obras
Municipais, datada de 3 de junho 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
reserva de um lugar de estacionamento para os serviços da Paróquia de São Leonardo de
Atouguia da Baleia, na Rua da Porta do Sol, junto à igreja de São Leonardo, em Atouguia da
Baleia, e a aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de estacionamento autorizado
(H1a), com painel adicional (Modelo 10) com a inscrição “Paróquia”, 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.2 NIPG 6907/14)---------------------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

22) Colocação de sinalização rodoviária, na Rua da Porta do Sol, em Atouguia da Baleia, por
administração direta – Departamento de Obras Municipais: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 551/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 12 de junho 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 da Porta do Sol, em Atouguia da Baleia, para execução da deliberação n.º
550/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 6907/14)--------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

23) Aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia,
conhecido como Loja dos Vala:------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 552/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de aquisição de um imóvel,
sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala, na
próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

24) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de assessoria
jurídica na área do urbanismo – Fernanda Paula Marques de Oliveira: ----------------------------
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Deliberação n.º 553/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 5 de junho de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, e observando o n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, deliberado emitir parecer prévio favorável à contratação de prestação do
serviço de assessoria jurídica na área do urbanismo, condicionado à resposta negativa da Bolsa
de Emprego Público, atestando a inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto
para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa. (Doc.3 NIPG 7590/14)------

25) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de docência para o
Estúdio Municipal de Dança – Ana João Rosário Silva: -----------------------------------------------
Deliberação n.º 554/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 11 de junho de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, e observando o n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, deliberado emitir parecer prévio favorável à contratação de prestação do
serviço de docência para o Estúdio Municipal de Dança. (Doc.3 NIPG 15426/14)-------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

26) Revisão ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano de Atividades
Municipais e ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2014 – Departamento
Administrativo e Financeiro:---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 555/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de revisão ao Orçamento da
Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano de Atividades Municipais e ao Plano Plurianual de
Investimentos, para o ano de 2014, na próxima reunião da Câmara Municipal.-----------------------

27) Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2014 –
Departamento Administrativo e Financeiro: --------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 556/2014: Deliberado retirar da ordem do dia a proposta de alteração ao Mapa
de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2014. ------------------------------------------------

RECURSOS HUMANOS:

28) Parecer prévio vinculativo para a contratação de trabalhadores:--------------------------------
Deliberação n.º 557/2014: Deliberado retirar da ordem do dia o pedido de parecer prévio
vinculativo para a contratação de trabalhadores. -----------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

29) Licenciamento de manifestação desportiva, denominada IV Raid BTT Trilhos d’El-Rei –
Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa: -----------------------------------------------
Deliberação n.º 558/2014: Atendendo ao solicitado pela Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa, por requerimento, datado de 5 de fevereiro de 2014, e considerando a
informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 6 de junho
de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma licença, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março, para a realização de uma manifestação
desportiva, denominada IV Raid BTT Trilhos d’El-Rei, que terá lugar no dia 22 de junho de
2014, em Serra d'El-Rei. (NIPG 2964/14)-------------------------------------------------------------------

30) Licenciamento de divertimento público – Balealcoop - Cooperativa de Serviços de Lazer e
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Ocupação de Tempos Livres, CRL: -------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 559/2014: Atendendo ao solicitado pela Balealcoop - Cooperativa de Serviços
de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, CRL, por requerimento, datado de 16 de maio de 2014,
e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 12 de junho 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 animação musical, nas suas instalações, sitas na Avenida da Praia,
em Casais do Baleal, nos dias 12, 19 e 26 de julho e 16 e 23 de agosto de 2014. (NIPG 6499/14)

31) Licenciamento de divertimento público, denominado Baleal Summer Fest – Associação
Joias de Ferrel: -------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 560/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de licenciamento de
divertimento público, denominado Baleal Summer Fest, apresentado por Associação Joias de
Ferrel, na próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------

32) Licenciamento de divertimento público – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 561/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de licenciamento de
divertimento público, apresentado por Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa,
na próxima reunião da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

33) Apoio para a realização da Festa de Nossa Senhora da Guia – Comissão de Festas de
Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 562/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de apoio para a realização da
Festa de Nossa Senhora da Guia, apresentado pela Comissão de Festas de Ferrel, na próxima
reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------

34) Oferta de lanche aos participantes do ACR Portugal 2014 – World Cruising Club: ---------
Deliberação n.º 563/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de oferta de lanche aos
participantes do ACR Portugal 2014, apresentado pelo World Cruising Club, na próxima reunião
da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------

35) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal – World Cruising Club: -
Deliberação n.º 564/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de ingresso no Museu Municipal, apresentado pelo World Cruising Club, na próxima
reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------

REUNIÕES DE CÂMARA:

36) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de verão: -------------
Deliberação n.º 565/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta para a realização das reuniões
ordinárias da Câmara Municipal, no período de verão de 2014, na próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 7740/14) -----------------------------------------------------------------------------------

Realização de reunião extraordinária da Câmara Municipal: -----------------------------------------
Deliberação n.º 566/2014: Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo senhor
Presidente da Câmara, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 17 de junho de
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2014, com início às vinte e uma horas, e dispensar a convocação escrita. -----------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 567/2014: 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 uma 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. ------------------------------


