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ATA N.º 30/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2014

Aos catorze dias do mês de julho 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 Cristina Maria Luís Leitão, Vereadores,
reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -
------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------
------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Construção de um armazém agrícola e de uma estufa, na Rua dos Montes, em
Serra d'El-Rei – João dos Santos Capinha Patriarca; ------------------------------------------------------
-------------------2) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração da localização do polígono
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; ------------------
-------------------3) Execução de obras de urbanização, junto à Rua Casal dos Ninhos, em Casais
do Baleal – Construções Vila Maria, L.da e Outros;--------------------------------------------------------
-------------------4) Operação de loteamento, sita junto à Estrada Municipal 578, em Ferrel –
Jorge Manuel Santos Afonso; ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Operação de loteamento, sita junto à Avenida da Liberdade, em Serra d'El-
Rei – Luís Jacinto dos Santos; --------------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Alteração de um fogo para adaptação a pessoa com mobilidade condicionada,
sito na Rua Cabo Avelar Pessoa, em Peniche – Adelaide Blum; ----------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e respetiva sinalização rodoviária, na Rua Cabo Avelar Pessoa, em Peniche –
Adelaide Blum;--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Sinalização de trânsito na Travessa do Salgadinho, em Peniche – Freguesia de
Peniche;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada, colocação de sinalização rodoviária e construção de uma rampa para acesso a um
prédio, na Rua Cabo Avelar Pessoa, em Peniche, por administração direta – Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística;---------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Colocação de sinalização rodoviária, na Travessa do Salgadinho, em
Peniche – Departamento de Obras Municipais; ------------------------------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da
Baleia, conhecido como Loja dos Vala – Rui Afonso de la Féria Valla e Luís Afonso de la Féria
Valla;------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------12) Prorrogação do prazo do direito de superfície sobre uma parcela de terreno –
Grupo Desportivo de Peniche; --------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Alienação de terreno, sito em Azenhas, freguesia de Ferrel – Cheng Boon
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Chua;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------
-------------------14) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de
2014;------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------15) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014; -------------------------------------------------
----------------- Contratação de empréstimos:----------------------------------------------------------------
-------------------16) Contratação de empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de
São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala;-------------------------------
----------------- Delegação de competências do município:------------------------------------------------
-------------------17) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia
de Peniche;----------- --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Relacionamento Institucional:---------------------------------------------------------------
-------------------18) Pacto Low Carbon para a Sustentabilidade Energética dos Municípios
Associados da Oeste Sustentável – Oeste Sustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente
do Oeste;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------19) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra do Imaculado
Coração de Maria, e de arraial ao ar livre, na localidade de Casal Moinho – Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho;------------------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------20) Ocupação de espaço público com divertimentos, no Campo da República,
em Peniche, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche; ---------------------------------------------
-------------------21) Instalação de um quiosque em espaço público, na Rua das Estelas, em
Peniche, para venda de flores – A Palmeira, L.da; ----------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Subsídio para pagamento dos prémios do XXII Concurso de Renda de
Bilros, organizado pelo Município – Associação Peniche Rendibilros; --------------------------------
-------------------23) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados pelo
Município, no mês de abril de 2014 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; -
-------------------24) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados pelo
Município, no mês de junho de 2014 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche;
-------------------25) Redução de preços pela utilização do Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo – Clube de Campismo do Concelho de Almada; ------------------------------------------
-------------------26) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em
honra do Imaculado Coração de Maria, e de arraial ao ar livre, na localidade de Casal Moinho –
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho; ---------------------------------------------------
-------------------27) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público com divertimentos, no
Campo da República, em Peniche, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa
Viagem – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche; -------------------
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Instalação de unidades móveis ou amovíveis, no concelho de Peniche, para
prestação de serviços de restauração com caráter não sedentário; ---------------------------------------
-------------------29) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante
Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação.---------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e duas horas, encontrando-se na sala os
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sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 25/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 17 de junho de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido
previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Ofício, datado de 16 de junho de 2014, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, relativo a uma exposição sobre degradação ambiental na ilha
do Baleal, apresentada por Ana Margarida Almeida Machado e outros. (NIPG 3115/14) -----------

*Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a 30 de junho 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 junho de 2014, e total de horas extra
por trabalhador no período de janeiro a junho 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: --------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Construção de um armazém agrícola e de uma estufa, na Rua dos Montes, em Serra d'El-
Rei – João dos Santos Capinha Patriarca:-----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 677/2014: 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, por maioria, com a
abstenção do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, e seis votos a favor, dos restantes edis,
aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de obras, apresentado por
João dos Santos Capinha Patriarca, em 4 de julho de 2014, para construção de um armazém
agrícola e de uma estufa, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei, conforme consta da memória
descritiva e justificativa do projeto. O senhor Presidente da Câmara declarou que votava a favor,
mas recomendava que, em função do impacto que o edifício possa vir a ter, o promotor, na
relação com os serviços municipais, encontre uma solução de esbatimento desse impacto. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.1 DPGU 55/14)---------------------------------------------------------------------------

2) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração da localização do polígono 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 678/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 10 de julho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
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n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, emitir
parecer favorável para o pedido de informação prévia, apresentado por Rogério Carlos das Neves
Ferreira, em 7 de maio de 2014, sobre a viabilidade de alteração da localização do polígono de
implantação de uma moradia, cujo projeto se encontra aprovado, a construir na Rua dos
Pedrógãos, Vale da Cal, em São Bernardino, devendo no processo de licenciamento dar
cumprimento às condições constantes nos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datados de 28 de maio e 4 de junho de 2014, e dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento, datado de 1 de julho 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 R327/14)-

3) Execução de obras de urbanização, junto à Rua Casal dos Ninhos, em Casais do Baleal –
Construções Vila Maria, L.da e Outros: --------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 679/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 10 de julho de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura e licenciar
as obras de urbanização, junto à Rua Casal dos Ninhos, em Casais do Baleal, apresentado pela
empresa Construções Vila Maria, L.da e Outros, nas condições da informação da Divisão de
Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 5 de maio de 2014, e, considerando que a Câmara
Municipal dispensou a garantia inicial, autorizar a sua substituição por declaração de
compromisso, para garantir os pequenos ajustes, aquando da execução das obras referentes ao
processo L1/09, na mesma rua, devendo a situação de desnível da foto 2 da informação da Divisão
de Planeamento, Obras e Infraestruturas, anteriormente referida, ser corrigida de imediato, não
obstante não ter sido executada pelo promotor. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DOGU INF1/07) -------

4) Operação de loteamento, sita junto à Estrada Municipal 578, em Ferrel – Jorge Manuel
Santos Afonso: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 680/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 10 de julho de 2014, deliberado aprovar a segunda alteração ao alvará de
loteamento com o n.º 5/98, referente a uma operação de loteamento, sita junto à Estrada
Municipal 578, em Ferrel, promovida por Jorge Manuel Santos Afonso, nas condições da
informação técnica da Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 11 de julho de
2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4 DPGU L5/89) --------------------------------------------------------

5) Operação de loteamento, sita junto à Avenida da Liberdade, em Serra d'El-Rei – Luís
Jacinto dos Santos:---------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 681/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 10 de julho de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de
1 de julho de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se arquivam cópias
em pasta anexa ao livro de atas, deliberado autorizar o cancelamento da garantia bancária
emitida pelo Banco Nacional Ultramarino, no valor de 64 314,58 euros, e aceitar a sua
substituição por uma nova garantia, de igual valor, já emitida pela Caixa Geral de Depósitos,
para garantir a boa execução das obras de urbanização do loteamento promovido por Luís
Jacinto dos Santos, sito junto à Avenida da Liberdade, em Serra d'El-Rei. (Doc.5 NIPG 9747/14)

6) Alteração de um fogo para adaptação a pessoa com mobilidade condicionada, sito na Rua
Cabo Avelar Pessoa, em Peniche – Adelaide Blum: -----------------------------------------------------
Deliberação n.º 682/2014: Considerando que se tratam de obras isentas de controlo prévio, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
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atual redação, deliberado tomar conhecimento do projeto de alteração de um fogo para adaptação
a pessoa com mobilidade condicionada, sito na Rua Cabo Avelar Pessoa, em Peniche, elaborado
e apresentado pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, na sequência de um
pedido apresentado por Adelaide Blum.---------------------------------------------------------------------

TRÂNSITO:

7) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e
respetiva sinalização rodoviária, na Rua Cabo Avelar Pessoa, em Peniche – Adelaide Blum: --
Deliberação n.º 683/2014: Considerando que a proposta apresentada pelo Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística para a marcação de lugar de estacionamento para pessoa com
mobilidade condicionada e respetiva sinalização rodoviária, na Rua Cabo Avelar Pessoa, em
Peniche, na sequência de um pedido apresentado por Adelaide Blum, prevê que a faixa de
rodagem fique ocupada com o referido estacionamento, deliberado encarregar os serviços do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de reapreciarem o processo. -------------------

8) Sinalização de trânsito na Travessa do Salgadinho, em Peniche – Freguesia de Peniche: ---
Deliberação n.º 684/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche, pelo seu ofício
n.º 106, datado de 6 de junho de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da
Câmara, datada de 10 de julho de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais,
datada de 24 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 da competência estabelecida
nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a colocação
de um sinal de via sem sentido (H4) no entroncamento da Travessa do Salgadinho com a Rua do
Farol, em Peniche, conforme a planta apresentada pelo Departamento de Obras Municipais, de
acordo com o artigo 24.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.6 NIPG 7870/14) -----------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

9) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada,
colocação de sinalização rodoviária e construção de uma rampa para acesso a um prédio, na
Rua Cabo Avelar Pessoa, em Peniche, por administração direta – Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística:-------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 685/2014: Considerando a deliberação n.º 683/2014, tomada na presente
reunião, deliberado retirar da ordem do dia o assunto apresentado pelo Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística relativo à marcação de um lugar de estacionamento para
pessoa com mobilidade condicionada e colocação de sinalização rodoviária e autorizar a
construção de uma rampa para acesso ao prédio com o número de polícia 47, da Rua Cabo
Avelar Pessoa, em Peniche, por administração direta. ----------------------------------------------------

10) Colocação de sinalização rodoviária, na Travessa do Salgadinho, em Peniche –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 686/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 10 de julho 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 de sinalização
rodoviária, na Travessa do Salgadinho, em Peniche, para execução da deliberação n.º 684/2014,
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tomada na presente reunião. (NIPG 7870/14)---------------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

11) Aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia,
conhecido como Loja dos Vala – Rui Afonso de la Féria Valla e Luís Afonso de la Féria
Valla: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 687/2014: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de
11 de julho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquirir a Rui Afonso de la Féria
Valla e Luís Afonso de la Féria Valla o prédio urbano, sito no Largo de São Leonardo, Rua José
Augusto Vaz e Rua Cabo Avelar, em Atouguia da Baleia, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche sob o n.º 12075, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz
predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 909, pelo valor de 250 000,00 € (duzentos e
cinquenta mil euros). Deliberado, ainda, aprovar a minuta do contrato promessa de compra e
venda a celebrar, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.7 NIPG 9774/14)-------------------------------------------------------------------------

12) Prorrogação do prazo do direito de superfície sobre uma parcela de terreno – Grupo
Desportivo de Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 688/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prorrogar o prazo do direito de
superfície sobre uma parcela de terreno, sita na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche,
constituído a favor do Grupo Desportivo de Peniche (GDP), por um período de dez anos,
conforme prevê a condição c) da escritura de constituição do referido direito de superfície,
celebrada em 23 de setembro de 1994, perante o notário privativo do Município de Peniche, nas
seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------------------
1) Com um valor de renda de 250,00 euros por ano; ------------------------------------------------------
2) Abertura de um procedimento público para a concessão da exploração de um posto de
abastecimento de combustíveis líquidos e lubrificantes e loja para automobilistas, podendo ter
anexado um posto de lavagem e lubrificação de viaturas e de mudança de pneus; -------------------
3) Que o Grupo Desportivo de Peniche aplique o valor do arrendamento que resultar do
concurso público em despesas de funcionamento até ao valor de 50 000,00 euros e, o restante, na
manutenção e reabilitação do estádio mediante plano de intervenção a acompanhar pelo
Município de Peniche;------------------------------------------------------------------------------------------
4) Que o Grupo Desportivo de Peniche apresente, anualmente, o seu relatório e contas ao
Município, no prazo de 20 dias após a sua aprovação pela Assembleia Geral. O relatório deverá
detalhar as contas referentes à concessão da exploração referida em 2). (NIPG 9776/14)-----------

13) Alienação de terreno, sito em Azenhas, freguesia de Ferrel – Cheng Boon Chua: -----------
Deliberação n.º 689/2014: Deliberado informar a senhora Cheng Boon Chua, na sequência do
pedido que apresentou, em 27 de novembro de 2013, de que a Câmara Municipal não está
interessada em alienar o terreno, sito em Azenhas, freguesia de Ferrel. (NIPG 16953/13) ----------

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:

14) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014: ------------
Deliberação n.º 690/2014: Deliberado voltar a apreciar o processo de atribuição dos abrigos dos
pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014, em próxima reunião da Câmara Municipal.
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(NIPG 2427/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

15) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2014:---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 691/2014: 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 10), 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 9751/14) --

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:

16) Contratação de empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo,
em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala: -----------------------------------------------
Deliberação n.º 692/2014: Considerando que a aquisição do prédio urbano, sito no Largo de São
Leonardo, Rua José Augusto Vaz e Rua Cabo Avelar, em Atouguia da Baleia, conhecido como
Loja dos Vala, não tem ainda financiamento definido e que para avançar com a mesma, é
necessário recorrer a empréstimo bancário; -----------------------------------------------------------------
Considerando que existe capacidade de endividamento Municipal, nos termos do artigo 52.º da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------
Considerando que a contratação do empréstimo para aquisição do prédio está prevista no
Orçamento e no Plano Plurianual de Investimentos para 2014 e que, nos termos da alínea f) do
n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia
Municipal autorizar a contratação de empréstimos;--------------------------------------------------------
Considerando que para a decisão da Assembleia Municipal é necessária a apresentação de
informação sobre as condições praticadas em, pelo menos, três instituições de crédito, conforme
previsto no n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro: ----------------------------------
A Câmara Municipal deliberou autorizar que se dê início a um procedimento de consulta, de
forma a salvaguardar a apresentação do máximo de propostas e a eventualidade de serem
apresentadas menos de três, nas seguintes condições: -----------------------------------------------------
• Montante: 250 000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros); ---------------------------------------------
• Natureza: Longo Prazo, nos termos do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
• Prazo: 10 anos (nos termos do n.º 3 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro); --------
• Período de carência: 1 ano; ----------------------------------------------------------------------------------
• Vencimento de juros: semestrais, com a Euribor a 180 dias como indexante; -----------------------
• Instituições Financeiras a consultar: Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santo, Caixa de
Crédito Agrícola, Banco Português de Investimento, Millennium BCP, Banco Santander Totta,
S.A., Montepio Geral, Banco Popular Portugal, Banco Bic Português e Banif; -----------------------
• Critérios de adjudicação: unicamente o do preço mais baixo – Spread. (NIPG 9759/14) ----------

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:

17) Comparticipação nas despesas pela manutenção de equipamento – Freguesia de Peniche:
Deliberação n.º 693/2014: Deliberado autorizar o pagamento de 3904,18 euros à Freguesia de
Peniche, para comparticipar em 50% o pagamento de despesas com a manutenção de uma
viatura Dumper, de acordo com a alínea a) do artigo 7.º do contrato de execução de
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competências delegadas, celebrado entre a Câmara Municipal de Peniche e a Junta de Freguesia
de Peniche, em 2 de maio de 2014. (NIPG 7346/14) ------------------------------------------------------

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:

18) Pacto Low Carbon para a Sustentabilidade Energética dos Municípios Associados da
Oeste Sustentável – Oeste Sustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste: ---
Deliberação n.º 694/2014: Deliberado aprovar o texto do Pacto Low Carbon para a
Sustentabilidade Energética dos Municípios Associados da Oeste Sustentável – Agência
Regional de Energia e Ambiente do Oeste, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.8) -------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

19) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra do Imaculado Coração de
Maria, e de arraial ao ar livre, na localidade de Casal Moinho – Associação Desportiva e
Recreativa de Casal Moinho:---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 695/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação Desportiva e
Recreativa de Casal Moinho, por requerimento, datado de 5 de junho de 2014, e a informação da
Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 9 de julho de 2014,
deliberado: Autorizar a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º,
14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de arraial com baile,
de 18 a 21 de julho de 2014, junto à sede da referida instituição, sita em Casal Moinho; Autorizar a
emissão de uma licença para espetáculos de divertimento públicos ao ar livre, para a realização de
evento musical, e a respetiva autorização, conforme previsto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 310/2002, de 18 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, e no
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março, respetivamente; Deferir
o pedido de autorização para a realização de uma procissão, no dia 20 de julho de 2014, entre as
16h00 e as 17h00, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de
março; Deferir o pedido de autorização para o lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho. (NIPG 7583/14) --------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

20) Ocupação de espaço público com divertimentos, no Campo da República, em Peniche, por
ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem – Fábrica da Igreja Paroquial
da Freguesia de São Sebastião de Peniche: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 696/2014: Atendendo ao solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Sebastião de Peniche, por carta, recebida em 26 de maio de 2014, deliberado
autorizar ocupação de espaço público com divertimentos, no Campo da República, em Peniche,
nas datas adiante indicadas, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem,
ficando a Comissão de Festas autorizada a explorar e a gerir o espaço, devendo fazer o
acompanhamento da instalação dos equipamentos e garantir que as estruturas urbanísticas
existentes no local não serão danificadas: -------------------------------------------------------------------
- Montagem dos divertimentos: A partir de 12 de julho de 2014;--------------------------------------
- Funcionamento dos divertimentos: Entre 18 de julho e 10 de agosto de 2014, de 18 a 25 de
julho com som até às 22h00, de 25 a 31 de julho com som até às 24h00, de 1 a 5 de agosto com
som até às 04h00 e de 6 a 10 de agosto com som até às 24h00. (NIPG 6976/14) ---------------------
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21) Instalação de um quiosque em espaço público, na Rua das Estelas, em Peniche, para
venda de flores – A Palmeira, L.da:--------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 697/2014: Considerando o n.º 1 do artigo 63.º do Regulamento Municipal de
Publicidade e Ocupação de Espaço Público, que prevê a atribuição das licenças de ocupação de
espaço público com quiosques mediante concurso público, deliberado proceder à audiência
prévia da empresa A Palmeira, L.da, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido que apresentou, em 25 de junho
de 2014, para instalação de um quiosque em espaço público, na Rua das Estelas, em Peniche,
para venda de flores. (NIPG 8531/14) -----------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

22) Subsídio para pagamento dos prémios do XXII Concurso de Renda de Bilros, organizado
pelo Município – Associação Peniche Rendibilros: ------------------------------------------------------
Deliberação n.º 698/2014: 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
5680,00 euros, à Associação Peniche Rendibilros, destinado ao pagamento dos prémios e
participações no XXII Concurso de Renda de Bilros, organizado pelo Município. (NIPG 9748/14)-

23) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados pelo Município,
no mês de abril de 2014 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche:----------
Deliberação n.º 699/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder ao Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um subsídio extraordinário, no valor de 184,60 euros,
referente à colaboração daquela instituição em eventos organizados pelo Município, durante o
mês de abril de 2014. (NIPG 6123/14) ----------------------------------------------------------------------

24) Subsídio extraordinário referente à colaboração em eventos organizados pelo Município,
no mês de junho de 2014 – Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: --------
Deliberação n.º 700/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder ao Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um subsídio extraordinário, no valor de 2073,00 euros,
referente à colaboração daquela instituição em eventos organizados pelo Município, durante o
mês de junho de 2014. (NIPG 9695/14) ---------------------------------------------------------------------

25) Redução de preços pela utilização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo –
Clube de Campismo do Concelho de Almada: ------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 701/2014: Atendendo ao solicitado pelo Clube de Campismo do Concelho de
Almada, por carta, datada de 27 de junho de 2014, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do
Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município, autorizar a redução de preços pela
utilização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, conforme praticado em época
baixa, aos participantes no 53.º Acampamento CCCA, que se realizará de 5 a 7 de setembro de
2014. (NIPG 8729/14)------------------------------------------------------------------------------------------

26) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra do
Imaculado Coração de Maria, e de arraial ao ar livre, na localidade de Casal Moinho –
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho:--------------------------------------------------
Deliberação n.º 702/2014: Na sequência da deliberação n.º 695/2014, tomada na presente
reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
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do Município, isentar a Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho do pagamento de
taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra Imaculado do Coração de
Maria, e de arraial ao ar livre, na localidade de Casal Moinho, que se realizará de 18 a 21 de
julho de 2014. (NIPG 7583/14) -------------------------------------------------------------------------------

27) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público com divertimentos, no Campo da
República, em Peniche, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem –
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche: ---------------------------
Deliberação n.º 703/2014: Na sequência da deliberação n.º 696/2014, tomada na presente
reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços
do Município, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche do
pagamento de taxas pela ocupação de espaço público com divertimentos, no Campo da
República, em Peniche, por ocasião da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, de 12
de julho a 10 de agosto de 2014. (NIPG 6976/14) ---------------------------------------------------------

OUTROS:

28) Instalação de unidades móveis ou amovíveis, no concelho de Peniche, para prestação de
serviços de restauração com caráter não sedentário: ----------------------------------------------------
Deliberação n.º 704/2014: Deliberado solicitar às juntas de freguesia do concelho que sugiram
locais para a instalação de unidades móveis ou amovíveis para prestação de serviços de
restauração com caráter não sedentário. ---------------------------------------------------------------------

29) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem
Todos, sito na Rua Viola, em Consolação: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 705/2014: Deliberado apreciar os processos referentes ao estabelecimento
comercial denominado Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação,
nomeadamente as informações da Divisão Administrativa, datada de 4 de julho de 2014, e do
Gabinete Jurídico, datada de 30 de maio de 2014, em próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 1215/13) -------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 706/2014 – 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 zero horas e cinquenta minutos do dia quinze de julho, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


