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ATA N.º 26/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014

Aos vinte e três 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Legalização de alterações e ampliação de um edifício, sito na Avenida
Mariano Calado, em Peniche – José Manuel da Silva Chaves Ribeiro Pereira e Outro; -------------
-------------------2) Alteração de um edifício, sito na Rua Raul Solnado, em Peniche, e alteração
do uso para comércio – IMOAL – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado; ----------
-------------------3) Obras de urbanização, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal –
Construções Vila Maria, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Obras de urbanização, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal –
Construções Vila Maria, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Plano de alinhamentos para o Largo Nossa Senhora da Conceição, em
Reinaldes;----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------6) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014; -------------------------------------------------
----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------
-------------------7) Fixação de preços para a modalidade de Aqua Zumba, a praticar nas Piscinas
Municipais;--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------
-------------------8) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de
competências delegadas – Freguesia de Atouguia da Baleia; --------------------------------------------
-------------------9) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de
competências delegadas – Freguesia de Serra d'El-Rei;---------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------10) Licenciamento de divertimento público, denominado We Love Baleal –
União Juvenil de Ferrel;----------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Apoio para a realização do V Encontro de Música Improvisada de Atouguia
da Baleia - MIA 2014 – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da
Baleia;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------12) Apoio para a realização do IX Encontro Nacional de Vespas – Vespa Clube
do Oeste;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Apoio para a realização de Festa Rural – Associação Recreativa, Cultural e
Desportiva de Ferrel; -------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------14) Isenção de taxas pela utilização do autocarro municipal – Agrupamento de
Escuteiros 46 de Agualva-Cacém;----------------------------------------------------------------------------
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Comércio a retalho não sedentário, junto à praia do Lagido, em Casais do
Baleal.----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e dez minutos, encontrando-se
na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.-----------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às dezoito horas e cinquenta
minutos, tendo saído após a votação do ponto cinco da ordem do dia, que corresponde à
deliberação n.º 597/2014. --------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Informação, datada de 19 de junho de 2014, do Setor de Planeamento e Intervenção Social,
sobre a comunidade de etnia cigana instalada no concelho de Peniche, na sequência da
solicitação do senhor Vereador Jorge Gonçalves, na reunião extraordinária de 17 de junho de
2014. (NIPG 8304/14)------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
O senhor Presidente da Câmara propôs que a reunião ordinária da Câmara Municipal prevista
para o dia 14 de julho de 2014 tenha início pelas 21h00. A Câmara Municipal aceitou a proposta
do senhor Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 17 de junho, participou no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, sobre o Fundo de Apoio Municipal.----------------------------------------------------------
- No dia 18 de junho, participou na reunião da Comissão Municipal de Acompanhamento do
Hospital de Peniche onde foi decidido enviar um ofício ao senhor Ministro da Saúde a solicitar-
lhe, mais uma vez, uma audiência. ---------------------------------------------------------------------------
- No dia 19 de junho, participou na reunião do Conselho Intermunicipal do Oeste. ------------------
- No dia 19 de junho, reuniu-se com a empresa EDP, para tratar de assuntos relacionados com a
urbanização Vale da Cal, sita em São Bernardino.---------------------------------------------------------
- No dia 20 de junho, participou numa reunião, no Colégio Pedro Arrupe, no âmbito do projeto
Peniche Mar Pedagógico. -------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de junho, participou na reunião do Conselho de Administração da empresa Águas do
Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de junho, reuniu-se com a empresa EDP, para tratar de assuntos relacionados com o
apoio da empresa a atividades relacionadas com o surf que decorrerão no concelho de Peniche. --
- No dia 20 de junho, assistiu a uma sessão de poesia, realizada numa carpintaria naval, sita no
Bairro do Visconde, em Peniche, no âmbito da iniciativa A poesia anda por aí. ---------------------
- Nos dias 21 e 22 de junho, acompanhou a terceira etapa do Peniche Paddle Series. ---------------
- No dia 21 de junho, assistiu à festa de encerramento das atividades letivas do Estúdio
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Municipal de Dança. Manifestou o seu reconhecimento e satisfação pelo trabalho realizado. ------
- No dia 22 de junho, participou nas celebrações do 85.º aniversário dos Bombeiros Voluntários
de Peniche. Deixou uma palavra de reconhecimento aos Bombeiros Voluntários de Peniche pela
atividade desenvolvida ao longo dos últimos 85 anos. ----------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 10 a 23 de junho de
2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na XXXI edição do Triatlo Cidade. Esta organização da Câmara Municipal de Peniche em
conjunto com o Peniche Amigos Clube e com a Federação de Triatlo de Portugal superou mais
uma vez os objetivos a que se propôs, colocando no pódio além dos vencedores dos vários
escalões, o Campeão Nacional de Desporto Universitário, Gil Maia. Uma prova com mais gente
a participar e a assistir.
- Na entrega de prémios do I Torneio de futebol infantil “Cidade de Peniche - Troféu Honório
Sabino”, promovido pelo Grupo Desportivo de Peniche;
- Nas Marchas Populares, em honra de Santo António, dinamizadas pelo Agrupamento de
Escolas de Peniche. Esta iniciativa contou com o envolvimento dos vários agentes da
comunidade educativa e contou com uma forte adesão de marchantes e assistentes;
- Na atuação da Orquestra D. Luís de Ataíde, no Fórum da Parreirinha;
- Na cerimónia de abertura do encontro sobre os novos centros de formação desportiva,
ocorrido na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;
- No Conselho Geral da CONFAP - Confederação Nacional de Associações de Pais a propósito
da política educativa no Município de Peniche;
- No jantar de encerramento da época 2013/2014 do Grupo Desportivo Atouguiense.
Participaram nesta iniciativa mais de 150 jovens que fazem parte deste Grupo, dirigentes e
respetivas famílias. Uma iniciativa interessante que encerra a época de trabalho desenvolvido
em torno da prática desportiva juvenil;
- No arraial de Santo António promovido pela Junta de Freguesia de Serra D’El Rei;
- No 3.º “Drogas Népia”- Uma interessante iniciativa dinamizada pela Acompanha em torno da
prevenção da toxicodepência.
- Na reunião sobre a oferta de transportes rodoviários existente entre as cidades Peniche e
Leiria para os alunos do ensino superior;
- Na Festa de Encerramento da Época 2013/2014 do Clube de Basquetebol do Stella Maris de
Peniche;
- Na apresentação da Fotobiografia de Alves Redol. Uma iniciativa integrada no âmbito das
Comemorações do 30.º Aniversário do Museu de Peniche, que contou com a presença de
António Mota Redol, filho do ilustre escritor português;
- Nas Comemorações do 85.º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Peniche. Uma palavra
em homenagem ao grande Comandante Jacinto Pedrosa, um exemplo de homem ligado aos
Bombeiros de Portugal;
- Nas Comemorações da Elevação de Ferrel a Vila.» [sic] ----------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, por escrito, as seguintes felicitações:-------
«1- Pelo 85.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche;
2- Pelo aniversário da elevação de Ferrel à categoria de vila;
3- Pelo aniversário da elevação de Serra d'El-Rei à categoria de vila;
4- A Telma Santos, pela revalida o título de campeã. Revalidou no domingo dia 15 de junho, o título
de campeã nacional absoluto de badminton e fez história na modalidade. Este título nacional é
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assim um feito notável para a melhor atleta de sempre do badminton português.» [sic] ----------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou da intenção do Governo da República de
encerrar as escolas básicas de Casais Brancos e Casal da Vala. -----------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Reuniu-se com a comissão de organização do Carnaval de Verão, ------------------------------------
- Participou na reunião da Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche.----
- Participou na reunião de avaliação da II Feira da Saúde de Peniche.----------------------------------
- Assistiu a um concerto do Coral Stella Maris, a quem felicitou. ---------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Lembrou que gostaria de ver o projeto de arranjo urbanístico que está a ser executado junto à
Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche, num terreno existente entre a Rua do Sol e a Rua 12
de Novembro. O senhor Presidente da Câmara entregou o projeto solicitado ao senhor
Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se os semáforos instalados no cruzamento das ruas Heróis do Ultramar, João de
Matos Bilhau, Gago Coutinho e Sacadura Cabral estão a ser monitorizados. O senhor Presidente
da Câmara informou que existe um acompanhamento ao funcionamento do referido
equipamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Disse que os senhores Vereadores do Partido Socialista se associavam aos votos apresentados. -

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Solicitou informações sobre o andamento dos processos que correm termos no Departamento
de Planeamento e Gestão Urbanística com os números 15/14, em nome de João dos Santos
Capinha Patriarca, e 118/13, em nome de Ana Margarida da Silva Fonseca Correia. O senhor
Presidente da Câmara informou que o processo de João dos Santos Capinha Patriarca será
presente à próxima reunião da Câmara Municipal e que o processo de Ana Margarida da Silva
Fonseca Correia está em análise no Gabinete Jurídico. ---------------------------------------------------
- Solicitou um ponto de situação sobre o funcionamento da eclusa do fosso da muralha de
Peniche. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor do Departamento de Obras
Municipais, que estava presente na reunião, que solicite ao IPTM uma informação sobre o
assunto, para ser presente em reunião da Câmara Municipal. --------------------------------------------
- Perguntou se não existe a possibilidade de encontrar uma solução para o encaminhamento dos
esgotos do Cabo Carvoeiro. O senhor Presidente da Câmara disse que está ser preparada uma
solução, em colaboração com a Marinha, para encaminhar os esgotos do restaurante e dos
sanitários públicos para as fossas do farol, uma vez que a limpeza das fossas é executada pelo
Município, gratuitamente. -------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que junto à costa, a norte do Baleal, não existem trilhos para caminhantes o que propicia
a utilização indiscriminada de todo o espaço livre e promove uma maior erosão das arribas. O
senhor Presidente da Câmara disse que irá apresentar o assunto à Agência Portuguesa do
Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que é necessário encontrar uma solução para que não se acumule tanta areia no pontão de
acesso à ilha do Baleal e perguntou se haverá iluminação no referido pontão ainda durante este
verão. O senhor Presidente da Câmara informou que está a decorrer o processo para aquisição
do material elétrico necessário para a intervenção e solicitou ao Diretor do Departamento de
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Energia e Ambiente, que estava presente na reunião, que monitorize a acumulação de areias no
pontão para que se façam as intervenções de limpeza necessárias enquanto não se realizarem as
obras previstas para o local. -----------------------------------------------------------------------------------
- Referiu a necessidade de se regulamentar a utilização das praias por praticantes de surf para
evitar conflitos com os banhistas. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar à
Autoridade Marítima uma informação sobre a utilização das praias por praticantes de surf.--------
- Solicitou uma informação clara e conclusiva sobre o processo que corre termos no
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística com o número 96/12, em nome da empresa
ITL – Investimentos Turísticos, L.da, para instalação de um parque de campismo rural, em parte
de um prédio rústico, sito junto à Rua do Cataló, no sítio do Ninho do Corvo, em Ferrel. O
senhor Presidente da Câmara informou que se aguarda que os promotores entreguem novos
elementos sobre o processo. -----------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do licenciamento de uma esplanada que se encontra
instalada na Travessa da Rosa Patacas, na ilha do Baleal. O senhor Presidente da Câmara
solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que prepare uma informação
sobre o ponto de situação do processo de licenciamento das esplanadas localizadas em espaço
público nas freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei. ---------------------------------
- Lembrou que solicitou uma informação sobre os custos de funcionamento do Centro de Alto
Rendimento do Surf. O senhor Presidente da Câmara informou que a informação solicitada
será presente à próxima reunião da Câmara Municipal.---------------------------------------------------
- Perguntou, mais uma vez, qual o ponto de situação de um terreno, sito na Rua do Cataló, em
Ferrel, que foi referido na reunião da Câmara Municipal, de 7 de abril de 2014, na sequência da
apreciação do processo para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, no
Bairro dos Ratolas, de que é titular o senhor Filipe de Jesus Ferreira. O senhor Presidente da
Câmara informou que o assunto será incluído na ordem do dia da próxima reunião da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Manifestou o seu interesse em ter conhecimento da informação solicitada pelo senhor Vereador
Luís Ganhão sobre o registo de atividade do Centro de Alto Rendimento do Surf.-------------------
- Perguntou se existem desenvolvimentos no processo de pretensão de instalação de um parque
temático na zona dos Salgados. O senhor Presidente da Câmara informou que o promotor está
a desenvolver uma iniciativa e, quando tiver conhecimento de mais desenvolvimentos, informará
a Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------
- Lembrou a necessidade de se realizar uma ação de sensibilização sobre a recolha de resíduos
sólidos urbanos na zona histórica de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que irá ser
preparada uma informação com as bases para se realizar uma campanha de sensibilização.--------

FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM:

Estiveram presentes na reunião os senhores Padre Pedro Jorge Silva e João Augusto Tavares
Barradas, em representação da Comissão da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, tendo-se
registado as seguintes intervenções:--------------------------------------------------------------------------
- Senhor Padre Pedro Jorge Silva: Disse que a Comissão da Festa não pretende que existam
vendedores no Campo da República, durante o período da festa, mas apenas divertimentos e
unidades móveis para prestação de serviços de restauração, por isso, no início do mês de abril de
2014, informou a Câmara Municipal dessa pretensão e colocou à consideração da Câmara
Municipal a realização da Feira Mensal de Peniche no mês de julho de 2014. Referiu que, com a
relocalização da Festa para o Campo da República, surgiu a dificuldade de gerir a instalação dos
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feirantes e respeitar ao máximo a obra realizada naquele espaço. ---------------------------------------
- Senhor Vereador Luís Ganhão: Elogiou a atitude da Comissão da Festa. Disse que o facto de
não haver feira no recinto da festa dá nobreza ao evento, mas que a Comissão da Festa terá de ter
força para implementar essa decisão. ------------------------------------------------------------------------
- Senhor Vereador Jorge Gonçalves: Disse que a Comissão da Festa enviou uma carta ao
Município há alguns meses e que é necessário que a Câmara Municipal tome uma decisão sobre
a Feira Mensal de Peniche no mês de julho. Manifestou o desejo de que a Festa corra bem e
lembrou qua há uma décadas não existia feira no recinto da Festa, não lhe parecendo mal que se
volte ao modelo antigo. ----------------------------------------------------------------------------------------
- Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: Informou que o senhor Padre Pedro não veio há
mais tempo à reunião da Câmara Municipal porque não foi possível compatibilizar agendas.
Referiu que se lembra do tempo em que não existia feira no recinto da Festa. Disse que o
preocupa as questões de segurança, porque os feirantes poderão querer instalar-se mesmo sem
autorização. Acrescentou que a realização da Feira Mensal de Peniche no mês de julho poderá
levar a que os feirantes não queiram sair ao fim do dia e queiram permanecer durante os dias da
festa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Senhor Vereador Filipe Sales: Disse que ficou preocupado com o cenário que o senhor Vice-
Presidente equacionou, mas a Câmara Municipal terá de tomar uma decisão sobre a Feira Mensal
de Peniche no mês de julho, não esquecendo as questões de segurança. Referiu que a decisão da
Comissão da Festa é uma atitude de coragem, que lhe parece bem, que visa sobretudo dignificar
a Festa. Afirmou a disponibilidade da Câmara Municipal para colaborar com a Comissão da
Festa no que for necessário e possível, nomeadamente na implementação das alterações
propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Senhor Padre Pedro Jorge Silva: Disse que a pretensão da Comissão da Festa é dar a maior
dignidade possível à Festa, pelo alcance que esta tem, por ser um espelho da própria cidade.
Informou que a Comissão da Festa se reuniu com o senhor Comissário da Polícia de Segurança
Pública, na semana passada, para tratarem das questões de segurança, e que, em janeiro, foi
enviada uma carta a todos os feirantes que costumam estar no recinto da Festa a anunciar-lhes
que no corrente ano não haverá feira na Festa. -------------------------------------------------------------
- Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: Solicitou uma planta com indicação do local da
instalação dos divertimentos, para que não aconteça como em 2013 em que uma estrutura
estragou o espelho de água do Campo da República, causando prejuízos de cerca de nove mil
euros. Referiu que há zonas do Campo da República que podem ser utilizadas com a instalação
de equipamentos, mas há outras em que isso não é possível, pelo tipo do piso do local. Sublinhou
que qualquer solução que seja adotada, relativamente à feira, vai obrigar a uma atenção
redobrada das forças de segurança.---------------------------------------------------------------------------
- Senhor Padre Pedro Jorge Silva: Disse que a Comissão da Festa está consciente dos vários
cenários que podem ocorrer e já solicitou o apoio da Polícia de Segurança Pública. Referiu que a
Comissão da Festa nunca permitiu a instalação de qualquer equipamento no espelho de água do
Campo da República, pelo que os usos que lhe deram foram à revelia da Comissão. Disse que
não cabe só à Comissão da Festa dialogar sobre a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem,
nomeadamente quanto ao seu futuro e o local do seu funcionamento. Referiu que o seixo rolado
que foi colocado no Campo da República limita o seu uso para certas manifestações----------------
- Senhor Vereador Jorge Gonçalves: Disse que o que estava previsto no projeto inicial do
Campo da República era a colocação de saibro, e não seixo rolado, para permitir a realização da
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem naquele local. ---------------------------------------------------
- Senhor Presidente da Câmara: Disse que o seixo rolado foi colocado nos locais previstos no
projeto inicial. Sublinhou a necessidade de se acautelar a segurança de pessoas e bens. ------------
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram
tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Legalização de alterações e ampliação de um edifício, sito na Avenida Mariano Calado, em
Peniche – José Manuel da Silva Chaves Ribeiro Pereira e Outro: ------------------------------------
Deliberação n.º 593/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 19 de junho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar
o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de obras, apresentado por José
Manuel da Silva Chaves Ribeiro Pereira e Outro, em 2 de maio de 2014, para legalização de
alterações e ampliação de um edifício, sito na Avenida Mariano Calado, em Peniche, nas
condições do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 17 de
junho 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 38/14)----------------------------------------------------

2) Alteração de um edifício, sito na Rua Raul Solnado, em Peniche, e alteração do uso para
comércio – IMOAL – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado:----------------------
Deliberação n.º 594/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 11 de junho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar
o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de obras, apresentado por IMOAL
– Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, em 14 de maio de 2014, para alteração
de um edifício, sito na Rua Raul Solnado, em Peniche, com alteração do uso de armazém para
comércio, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento,
datado de 6 de junho de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU 39/14)----------------------------

3) Obras de urbanização, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Construções Vila Maria,
L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 595/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 19 de junho de 2014, deliberado, no uso das competências estabelecidas
no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação, aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento de obras de
urbanização, a realizar no âmbito da construção de um edifício de habitação e comércio, na
Avenida do Mar, em Casais do Baleal, apresentado por Construções Vila Maria, L.da, em 17 de
agosto de 2011, já presente em reuniões anteriores, nas condições do ponto n.º 19.2 da
informação técnica da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 16 de agosto
de 2013, e da informação que vier a ser emitida pelo Departamento de Energia e Ambiente.
Deliberado, ainda, devolver o valor de 6 914,86 € (seis mil, novecentos e catorze euros e oitenta
e seis cêntimos) à empresa titular do processo, correspondente à dedução do valor gasto pela
mesma na execução de infraestruturas exteriores (ampliação de coletor pluvial) ao valor das
taxas urbanísticas pagas no âmbito dos licenciamentos das construções dos dois edifícios (Fase 1
e Fase 2), com fundamento na alínea d) do artigo 42.º do Regulamento Municipal de Taxas e
Compensações Urbanísticas. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
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arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU INF1/11) ------------------------

4) Obras de urbanização, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Construções Vila Maria,
L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 596/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de junho de 2014, deliberado, no uso das competências estabelecidas
no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação, aprovar o projeto de arquitetura e deferir o pedido de licenciamento de obras de
urbanização, a realizar no âmbito da construção de um edifício multifamiliar, na Avenida do
Mar, em Casais do Baleal, apresentado por Construções Vila Maria, L.da, em 17 de agosto de
2011, já presente em reuniões anteriores, nas condições do ponto n.º 19.2 da informação técnica
da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 16 de agosto de 2013, e da
informação que vier a ser emitida pelo Departamento de Energia e Ambiente. Os documentos
atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de
atas. (Doc.4 DPGU INF2/11) ---------------------------------------------------------------------------------

5) Plano de alinhamentos para o Largo Nossa Senhora da Conceição, em Reinaldes: -----------
Deliberação n.º 597/2014: Deliberado aprovar o plano de alinhamentos para o Largo Nossa
Senhora da Conceição, em Reinaldes, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia
em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5) --------------------------------------------------------------------

Por ter saído da reunião, o senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na apreciação e
votação dos assuntos que se seguem. ------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

6) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2014:---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 598/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar uma alteração aos
documentos previsionais para o ano 2014 (modificação n.º 8), conforme consta dos documentos
que foram apresentados, que aqui se dão por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao
livro de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro
de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG
8306/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:

7) Fixação de preços para a modalidade de Aqua Zumba, a praticar nas Piscinas Municipais:
Deliberação n.º 599/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea e) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar os seguintes preços para a
modalidade de Aqua Zumba, a praticar nas Piscinas Municipais: Uma vez por semana – 24,30
euros/por mês; Duas vezes por semana – 29,00 euros/por mês; Três vezes por semana – 37,60
euros/por mês; Quaro Vezes por semana – 46,30 euros/por mês. (NIPG 7517/14) -------------------

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:

8) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas
– Freguesia de Atouguia da Baleia: ------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 600/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Atouguia da Baleia, pelo
ofício n.º 139, datado de 21 de maio de 2014, deliberado autorizar a substituição do trabalhador
André Mestre Santos por Fernando Rodrigues Henriques, conforme previsto no n.º 6 do artigo
5.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal
de Peniche e a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, em 2 de abril de 2014, com efeitos
desde o dia 24 de maio de 2014. (NIPG 7129/14) ---------------------------------------------------------

9) Substituição de trabalhador no âmbito do contrato de execução de competências delegadas
– Freguesia de Serra d'El-Rei:-------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 601/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, pelo ofício
n.º 204/2014, datado de 11 de junho de 2014, deliberado autorizar a substituição dos
trabalhadores Joaquim Maria Remédios Santos Costa e Carlos Alberto Antunes da Silva Santos
por Rodrigo Manuel Ferreira Marques e Vítor Manuel da Ascenção Lopes, conforme previsto no
n.º 6 do artigo 5.º do Contrato de Execução de Competências Delegadas, celebrado entre a
Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, em 2 de abril de 2014,
com efeitos desde o dia 1 de junho de 2014. (NIPG 7951/14) -------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

10) Licenciamento de divertimento público, denominado We Love Baleal – União Juvenil de
Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 602/2014: Atendendo ao solicitado pela União Juvenil de Ferrel, por
requerimento, recebido em 30 de janeiro de 2014, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 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, e de uma licença para espetáculos de
divertimentos públicos ao ar livre, com respetiva autorização, nos termos do 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, para a realização de um divertimento público, denominado We Love Baleal, no
parque de estacionamento situado junto à Avenida da Praia, em Casais do Baleal, nos dias 4 e 5
de julho de 2014, nas condições dos pareceres da Autoridade Marítima e da Guarda Nacional
Republicana, datados de 17 de março e 2 de junho de 2014, respetivamente. A emissão das
licenças supramencionadas fica condicionada à apresentação dos seguros de responsabilidade
civil e acidentes pessoais. (NIPG 1370/14) -----------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

11) Apoio para a realização do V Encontro de Música Improvisada de Atouguia da Baleia -
MIA 2014 – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia:---
Deliberação n.º 603/2014: Atendendo à carta da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro
de 1902 de Atouguia da Baleia, recebida em 29 de maio de 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 150,00 euros, à referida coletividade, para
apoio à realização do V Encontro de Música Improvisada de Atouguia da Baleia - MIA 2014.
(NIPG 7046/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

12) Apoio para a realização do IX Encontro Nacional de Vespas – Vespa Clube do Oeste: -----
Deliberação n.º 604/2014: 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 ao Vespa Clube do



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 23.06.2014 * Livro 105 * Fl.314

Oeste o apoio logístico solicitado, por carta, recebida em 13 de junho de 2014, dentro das
disponibilidades materiais do Município, para a realização do IX Encontro Nacional de Vespas,
que terá lugar nos dias 5 e 6 de julho de 2014. (NIPG 8023/14)-----------------------------------------

13) Apoio para a realização de Festa Rural – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de
Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 605/2014: 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 à Associação
Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel o apoio logístico solicitado, conforme consta da
informação do Vice-Presidente da Câmara, datada de 20 de junho de 2014, dentro das
disponibilidades materiais do Município, para a realização de um evento denominado Festa
Rural, que terá lugar de 24 a 27 de julho de 2014. (NIPG 8433/14)-------------------------------------

14) Isenção de taxas pela utilização do autocarro municipal – Agrupamento de Escuteiros 46
de Agualva-Cacém: --------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 606/2014: Atendendo à carta do Agrupamento de Escuteiros 46 de Agualva-
Cacém, recebida em 13 de junho de 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 o referido
Agrupamento de Escuteiros do pagamento da taxa pela utilização do autocarro municipal, no dia
6 de agosto de 2014, para uma viagem entre Peniche e o Pinhal Municipal do Vale Grande.
(NIPG 8015/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

OUTROS:

15) Comércio a retalho não sedentário, junto à praia do Lagido, em Casais do Baleal:----------
Deliberação n.º 607/2014: Deliberado tomar conhecimento da informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 4 de junho de 2014, que aqui se dá por
reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, sobre a atividade de
comércio a retalho não sedentária exercida junto ao entroncamento das avenidas do Mar e da
Praia, em Casais do Baleal. (Doc.6 NIPG 4238/14) -------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 608/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezanove horas e dez 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.------------------------------------------------


