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ATA N.º 32/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014

Aos vinte e oito 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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um armazém agrícola,
junto à antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João
Guilherme & Filho, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------2) 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;---------------------------------------------------------------------------------
-------------------3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de
habitação e comércio e/ou serviços, com arrecadação, no Largo Padre Luís Franco de Almeida,
em Geraldes – Ludgero Gomes - Construções, L.da;-------------------------------------------------------
-------------------4) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração e ampliação de uma
moradia unifamiliar, sita na Travessa do Desembargador, em Peniche – Octávio Dias Sequeira;--
-------------------5) Alteração e ampliação de uma moradia, no decurso da obra, sita na Rua do
Poço da Barroca, em Geraldes – Rogério Ferreira Franco; -----------------------------------------------
-------------------6) 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;--
-------------------7) Construção de uma moradia bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da
Praia, em Casais do Baleal – José Nuno Neves da Silva Nunes;-----------------------------------------
-------------------8) Legalização de alterações efetuadas num armazém, no decurso da obra, sito
na Rua do Ribeiro, em Ferrel – Frishorta - Comércio de Produtos Hortícolas, L.da; ------------------
-------------------9) Construção de um telheiro, no logradouro de uma fração de um prédio
urbano, sito na Rua da Bica, em Ferrel – Sitacim - Construções Imobiliárias Unipessoal, L.da; ----
-------------------10) Alteração de um armazém, no decurso da obra, sito em Mós, Serra d'El-Rei
– Filipe Alexandre Rodrigues Antunes; ---------------------------------------------------------------------
-------------------11) Infraestruturas relativas à construção de uma moradia, sita na Rua do Vale
Medo, em Casal do Alto Foz – Luís Miguel Marques dos Reis; -----------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------12) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de liberação parcial da
caução prestada para a empreita de “Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf” –
Policon - Construções, S.A.;-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Liberação parcial da caução prestada para a empreita de “Ampliação do
Cemitério Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.; ---------
----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------14) Denominação das escolas básicas do primeiro ciclo – Agrupamento de
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Escolas D. Luís de Ataíde;-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Candidatura para obtenção de apoio financeiro para o desenvolvimento das
Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares;------------------------------------------------------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------
-------------------18) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde;----
-------------------19) Protocolo de colaboração para definição das linhas gerais de colaboração
para o desenvolvimento e concretização de iniciativas e de instrumentos que concorram para a
crescente dinamização e valorização do turismo a nível municipal – Grupo de Investigação em
Turismo do Instituto Politécnico de Leiria; -----------------------------------------------------------------
-------------------20) Acordo de parceria referente ao contrato com a Comissão Europeia com a
referência número LIFE13 NAT/PT/000458 Life Berlengas – Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves;---- --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Processo disciplinar – Paulo Jorge Chaves Martins;------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------22) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014; -------------------------------------------------
----------------- Estabelecimentos comerciais: ---------------------------------------------------------------
-------------------23) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos de
restauração e/ou bebidas, sitos no Campo da República, em Peniche – Ricardo André Henriques
Pereira;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------24) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva em circuito
aberto pelo concelho de Peniche – Automóvel Club de Portugal; ---------------------------------------
-------------------25) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo
António, e de arraial ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural e Desportiva de
Bôlhos;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------26) Licenciamento de festa religiosa com procissões, em honra de Nossa
Senhora da Boa Viagem, e de arraial ao ar livre, na cidade de Peniche – Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche; -----------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------27) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações –
Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------------------------------------------------------------------
-------------------29) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações –
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde;----------------------------------------------------------------
-------------------30) Apoio ao XIII Festival Nacional de Folclore – Rancho Folclórico As
lavadeiras de Bôlhos; -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------31) Apoio a evento denominado Surf Adaptado – Associação Portuguesa de
Surf Adaptado;------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------32) Redução de preços pela utilização do Parque Municipal de Campismo e
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Caravanismo – Município de Golegã; -----------------------------------------------------------------------
-------------------33) Apoio para a deslocação a Lisboa das participantes na Corrida da Mulher –
Delegação de Peniche da Liga Portuguesa Contra o Cancro; --------------------------------------------
-------------------34) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em
honra de Santo António, e de arraial ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural e
Desportiva de Bôlhos; ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------35) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissões, em
honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, e de arraial ao ar livre, na cidade de Peniche – Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche;------------------------------------------
-------------------36) Isenção do pagamento da prestação do serviço ao público de drenagem de
águas residuais e de recolha de resíduos sólidos urbanos para os utilizadores da Horta
Comunitária de Peniche – Setor de Planeamento e Intervenção Social; --------------------------------
----------------- Dia do Município:-----------------------------------------------------------------------------
-------------------37) Programa e reconhecimentos. --------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 26/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 23 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:

*Carta, datada de 17 de julho de 2014, do Rancho Folclórico As lavadeiras de Bôlhos,
remetendo convite à Câmara Municipal para assistir ao XIII Festival Nacional de Folclore, no
dia 24 de agosto de 2014, na localidade de Bôlhos. (NIPG 10274/14) ---------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Manifestou a sua satisfação e reconhecimento pela forma como decorreu a Mostra Internacional
de Rendas de Bilros, deixando um registo especial para todos os rendilheiros e rendilheiras de
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convidou todos os membros da Câmara Municipal a estarem presentes na cerimónia de
assinatura dos acordos de parceria da sexta temporada da Rota das Igrejas do Concelho de
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 22 de julho, esteve presente na entrega da Carta Aberta dirigida ao senhor Ministro da
Saúde sobre o Hospital de Peniche. --------------------------------------------------------------------------
- No dia 22 de julho, participou na reunião da Mesa da Secção de Municípios com Portos e
Atividade Piscatória da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ----------------------------
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- No dia 23 de julho, reuniu-se com o Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, para tratarem de assuntos relacionados com a Berlenga. -------------------------------------
- No dia 23 de julho, participou numa reunião da Associação Oceano XXI. --------------------------
- No dia 24 de julho, participou numa reunião da Comunidade Intermunicipal do Oeste. -----------
- No dia 24 de julho, participou num almoço, em Torres Vedras, no âmbito do Santa Cruz Ocean
Spirit 2014, um festival de desportos de ondas. ------------------------------------------------------------
- No dia 24 de julho, esteve presente na abertura das Tasquinhas de Ferrel. Felicitou a
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel pela iniciativa.--------------------------------
- No dia 25 de julho, esteve presente na apresentação da marca Natural.PT.--------------------------
- No dia 26 de julho, acompanhou o evento denominado Surf Adaptado, organizado pela
Associação Portuguesa de Surf Adaptado. ------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 21 a 28 de julho do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta do seguinte:
- Sobre o enceramento de Escolas do 1.º Ciclo. Aguardamos pela concretização da
reunião/audiência solicitada. Temos conhecimento, através da DGESTE, de que vai haver uma
abordagem a este assunto durante a semana em curso;
- Carta Aberta sobre o Hospital de Peniche – Foi acertada a decisão de ir a Lisboa, o impacto
nos média foi conseguido.
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ reuniões:
- Na reunião com o Eng.º Américo Arada a propósito do desenvolvimento da obra do Edifício
António Bento;
- Na inauguração das Tasquinhas Rurais em Ferrel. Felicitar a organização e todos os
envolvidos neste evento.
- Nas várias iniciativas que integraram a Mostra Internacional de Rendas de Bilros, a saber:
 Na receção Oficial às vinte Comitivas Estrangeiras (quatro com estatuto de observador);
 Oficina de Iniciação – Técnicas de desenho e elaboração de piques, coordenada por Ida
Guilherme;
 Oficina de técnicas internacionais de execução de Rendas de Bilros;
 Divulgação de resultados do “XXII Concurso de Rendas de Peniche”.
Factos relevantes: a) obtenção de um 1º lugar por um rapaz, Diogo;  b) Número de trabalhos
apresentados a concurso na ordem dos 120.
 Inauguração da Exposição de Trabalhos do “XXII Concurso de Rendas de Peniche;
 Deposição de Coroa de Flores no Monumento à Rendilheira e respetiva abertura do certame
no jardim público;
 Na atuação Pé de Areia”;
 Nos desfiles “Rendas na Moda”;
 Na atuação do Rancho “Tá Mar” da Nazaré.
Este evento que pretende valorizar a mulher rendilheira e a sua arte, apresentar novos usos e
aplicações da Renda de Bilros e permitir a partilha de experiências entre artesãs dedicadas a
este saber-fazer, contou com o maior número de visitantes de sempre. Visitantes estes oriundos
dos mais variados pontos do país e da Europa.
Em termos organizativos assume proporções complexas, dada a forte participação de comitivas
estrangeiras e as atividades que integram o programa, no entanto, foi um êxito, declarado por
todos os que nele participaram. Uma palavra de apreço à equipa da Câmara Municipal de
Peniche que trabalhou neste evento e a todas as entidades que de forma direta ou indireta
contribuíram para que este evento fosse um sucesso.»----------------------------------------------------
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Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- Felicitou o senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro das Rendas de Bilros, e todos os
colaboradores envolvidos, pela forma como decorreu a Mostra Internacional de Rendas de
Bilros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Deu conhecimento que esteve presente na entrega da Carta Aberta dirigida ao senhor Ministro
da Saúde sobre o Hospital de Peniche e participou na reunião de avaliação da Semana da
Juventude 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- Felicitou a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel pela realização das
Tasquinhas de Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Felicitou os responsáveis pela Mostra Internacional de Rendas de Bilros pela forma como este
evento decorreu. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- Felicitou a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel pela realização das
Tasquinhas de Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação da discussão da capacidade de carga da ilha da Berlenga,
nomeadamente a posição da Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que,
quando foi a elaboração do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, a
orientação que foi tida, relativamente à capacidade de carga humana, foi fixá-la em 350 pessoas.
Mas, posteriormente, ficou definido que o PORNB não ia consagrar a questão da capacidade de
carga e que o Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta faria um trabalho sobre essa
matéria. Acrescentou que na reunião com o ICNF frisou a necessidade de se fazer esse trabalho,
mas, antes, terão de ser definidos os mecanismos de controlo e a metodologia de atribuição dos
licenciamentos e terá de haver um modelo de gestão e de financiamento. -----------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do processo de encerramento de escolas, nomeadamente a
posição da Câmara Municipal sobre a matéria. O senhor Vice-Presidente disse que a posição da
Câmara Municipal sobre a rede escolar no ano letivo 2014/2015 é a que foi tomada na reunião
ordinária de 5 de maio de 2014, ou seja, de que se deve manter a rede escolar existente no
concelho de Peniche no ano letivo 2013/2014, não concordando com o encerramento de qualquer
escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Deu conhecimento que também esteve presente na entrega da Carta Aberta dirigida ao senhor
Ministro da Saúde sobre o Hospital de Peniche. -----------------------------------------------------------
- Perguntou que informações tem a Câmara Municipal sobre a presença da polícia, na última
quinta-feira, no acampamento de cidadãos de etnia cigana. A senhora Vereadora Clara
Abrantes informou que se tratou de uma rusga, na sequência de uma investigação criminal
conjunta da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, tendo sido detido
um indivíduo na posse de arma branca, estupefacientes e máquinas de tabaco. -----------------------
- Perguntou qual o ponto de situação dos processos dos parques de depósito de gás existentes em
Casal da Vala. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro para solicitar ao Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística uma informação sobre o histórico da instalação dos parques de gás em Casal da
Vala.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Informou que estará ausente do concelho no dia 4 de agosto, pelo que não poderá participar nas
iniciativas do Dia do Município.------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 29 de abril de 2014,
relativo ao processo Cabem Todos, já foi anulado. --------------------------------------------------------
- Solicitou que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento informem se a senhora
Maria de Fátima Ferreira Franco Silva, moradora na Rua Viola, Lote 1, Bloco 3, 2.º andar, tem
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contador de água instalado nesta fração ou se alguma vez teve. -----------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Associou-se às felicitações apresentadas pelos restantes membros da Câmara Municipal. --------
- Disse que, em setembro de 2013, foi solicitada a colocação de um sinal de trânsito para reserva
de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada e um outro
informativo da existência de uma passagem de peões, junto à EB D. Luís de Ataíde, em Peniche,
não tendo ainda havido resposta a esta solicitação. Solicitou que o assunto seja analisado com
brevidade. O senhor Vice-Presidente informou que o assunto está a ser analisado pelo
Departamento de Obras Municipais, Pelouro da Educação e EB D. Luís de Ataíde, uma vez que
não se trata de uma simples colocação de sinais de trânsito, mas de uma intervenção com
influência em todo o parque de estacionamento e ao nível do rebaixamento do piso do passeio
junto à passagem de peões. ------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se já existe resposta para um e-mail remetido pelo senhor António Sales, relativo a
uma viagem de escuteiros. O senhor Presidente da Câmara disse que trará a reunião da Câmara
Municipal a apreciação das condições de cedência dos autocarros municipais. -----------------------

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Felicitou os responsáveis pela Mostra Internacional de Rendas de Bilros pela forma como este
evento decorreu. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- Felicitou a Junta de Freguesia de Ferrel pela sua colaboração na realização das Tasquinhas de
Ferrel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Solicitou mais esclarecimentos sobre um pedido que a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia
da Baleia fez à Câmara Municipal para classificação da sua igreja como imóvel de interesse
municipal. O senhor Presidente da Câmara entregou à senhora Vereadora uma cópia do ofício
do Igespar, datado de 8 de março de 2012, relativo à entidade competente para a classificação da
igreja da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia como imóvel de interesse municipal.
- Perguntou se na parceria denominada Life Berlenga existe alguma pretensão de se encontrar
uma solução para o problema do excesso de gaivotas na Berlenga. O senhor Presidente da
Câmara disse que há um conjunto de medidas que têm sido desenvolvidas pelo ICNF,
nomeadamente a remoção de cerca de sessenta mil ovos dos ninhos. ----------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Elogiou a forma como decorreu a Mostra Internacional de Rendas de Bilros e prestou a sua
homenagem a todos os que têm trabalhado para o evento. -----------------------------------------------
- Felicitou a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel pela realização das
Tasquinhas de Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou quais são as dificuldades que estão a ser criadas ao senhor João Patriarca na entrega
da licença de obras para construção de um armazém agrícola, cujo projeto foi aprovado pela
Câmara Municipal em 14 de julho de 2014. O senhor Presidente da Câmara deu indicação aos
técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para darem prioridade à
apreciação do processo, considerando o tempo já decorrido desde o início do processo.
Esclareceu o técnico superior de arquitetura José Gonçalves, do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, que estava presente na reunião, que com a sua declaração aquando da
aprovação do projeto pretendia que os serviços fizessem o acompanhamento da construção do
edifício para se minimizar eventuais impactos que possam surgir. --------------------------------------
- Disse que tem sido abordado por pessoas que lhe dizem que no interior da Balealcoop se pode
fazer todo o tipo de construções, mas fora daquele espaço tudo é proibido. Referiu que deve
haver equidade entre todos os munícipes. O senhor Presidente da Câmara informou que se
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reuniu com a Balealcoop, no dia 18 de julho, e do embargo efetuado à construção de uma
esplanada. Acrescentou que irá convidar a Direção da Balealcoop para estar presente numa
reunião de trabalho com a Câmara Municipal para se analisar a situação daquele equipamento.---
- Disse que a minuta da ata da reunião realizada no dia 30 de junho de 2014 refere que a Câmara
Municipal, por unanimidade, não aceitou a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 26 de junho de 2014, e mandou proceder à audiência prévia de João
Manuel Cordeiro Brasão, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento de
loteamento urbano que apresentou, em 30 de janeiro de 2014, para alteração do tipo de ocupação
prevista para o lote n.º 28 do loteamento titulado pelo alvará n.º 14/90, emitido em nome de
Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da. Contudo, não obstante o senhor Presidente da
Câmara ter apresentado a proposta de indeferimento não a submeteu a votação, pelo que essa
deliberação não foi tomada por unanimidade. Referiu que o que ficou combinado foi que os
serviços do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística promovam uma reunião entre os
condóminos e a Junta de Freguesia de Ferrel. O senhor Presidente da Câmara disse que,
considerando o historial do processo, apresentou, verbalmente, a proposta de audiência prévia e
que nenhum dos senhores vereadores se opôs, pelo que a mesma foi considerada aprovada por
unanimidade. Sublinhou que não houve um indeferimento da pretensão, mas sim a audiência
prévia do requerente, pelo que o assunto deverá ser presente a uma próxima reunião da Câmara
Municipal para que esta tome a decisão final. Deu indicação aos técnicos do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística para solicitar um parecer sobre o processo à consultora
jurídica do Município para a área do urbanismo, doutora Fernanda Paula Oliveira, e que
agendem o assunto para a próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------
- Referiu que existe anarquia no acesso à ilha do Baleal e que o preocupa as questões de
segurança. O senhor Presidente da Câmara telefonou ao Camando Distrital da Guarda
Nacional Republicana dando-lhe, mais uma vez, conta da situação do trânsito na ilha do Baleal e
reiterando-lhe que a solução passará pelo reboque das viaturas mal estacionadas, estando a
Câmara Municipal disponível para acolher essas viaturas. -----------------------------------------------

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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um armazém agrícola, junto à
antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João Guilherme &
Filho, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 736/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, emitir
parecer desfavorável para o pedido de informação prévia, apresentado pela empresa João
Guilherme & Filho, L.da, em 30 de janeiro de 2014, sobre a viabilidade de construção de um
armazém agrícola, junto à antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto
Foz, pelos motivos que fundamentaram a deliberação n.º 507/2014, tomada pela Câmara
Municipal, em 9 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 R78/14)--------------------------
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2) 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Durante a apreciação deste assunto, o técnico superior de arquitetura da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, José Gonçalves, informou que, a partir de uma data que não sabe
precisar, as cabines de gás passaram a ser licenciadas aquando do licenciamento do respetivo
edifício, seguindo uma indicação dada pela Câmara Municipal. A senhora Vereadora Cristina
Leitão lamentou que os pareceres técnicos emitidos pelo Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística não sejam mais rigorosos e não esclarecem todas as questões, nomeadamente a
situação referida pelo arquiteto José Gonçalves. -----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 737/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 22 de julho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, emitir
parecer desfavorável para o pedido de informação prévia, apresentado por Humberto da
Anunciação Pinto dos Santos, em 15 de abril de 2014, sobre a viabilidade de colocação de uma
cabine para guarda de botijas de gás, no passeio público da Rua Cidade de Viseu, em Peniche, já
presente em reunião da Câmara Municipal, em 17 de junho de 2014, pelos motivos e
fundamentos constantes no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de
18 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 R281/14)----------------------------------------

3) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação e
comércio e/ou serviços, com arrecadação, no Largo Padre Luís Franco de Almeida, em
Geraldes – Ludgero Gomes - Construções, L.da:----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 738/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 22 de julho de 2014, deliberado proceder à audiência prévia da empresa
Ludgero Gomes - Construções, L.da, nos termos do artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao pedido de informação
prévia que apresentou, em 20 de junho de 2014, sobre a viabilidade de construção de um edifício
de habitação e comércio e/ou serviços, com arrecadação, no Largo Padre Luís Franco de
Almeida, em Geraldes, pelos motivos e fundamentos constantes nos pareceres técnicos da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 3 e 17 de julho de 2014. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. Deliberado, ainda, encarregar os serviços do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística de se reunirem com a empresa titular do processo para análise da rede viária,
devendo ser dado conhecimento do resultado dessa reunião à Câmara Municipal. (Doc.3 DPGU
R463/14)----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração e ampliação de uma moradia
unifamiliar, sita na Travessa do Desembargador, em Peniche – Octávio Dias Sequeira;---------
Deliberação n.º 739/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no
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 informação prévia, apresentado por Octávio Dias Sequeira, em
27 de março de 2014, já presente em reunião da Câmara Municipal, em 19 de maio de 2014, e
modificado, em 3 de junho de 2014, sobre a viabilidade de alteração e ampliação de uma
moradia unifamiliar, sita na Travessa do Desembargador, em Peniche, nas condições constantes
nos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 21 e 22 de
julho de 2014, e do parecer da Direção-Geral do Património Cultural, datado de 9 de julho de
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2014. O projeto a apresentar fica sujeito ao regime de licenciamento administrativo, nos termos
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.4 DPGU R243/14) ---------------------------------------------------------------------------------------

5) Alteração e ampliação de uma moradia, no decurso da obra, sita na Rua do Poço da
Barroca, em Geraldes – Rogério Ferreira Franco: ------------------------------------------------------
Deliberação n.º 740/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho 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 Rogério
Ferreira Franco, em 30 de junho de 2014, para alteração e ampliação de uma moradia, no
decurso da obra, sita na Rua do Poço da Barroca, em Geraldes, nas condições do parecer técnico
da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 23 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.5 DPGU 51/14)---------------------------------------------------------------------------

6) 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 741/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho de 2014, deliberado viabilizar a construção de uma moradia
unifamiliar, destinada a alojamento local, e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais
do Baleal, conforme proposto na informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento,
datada de 23 de julho de 2014, na sequência de um pedido de licenciamento de obras,
apresentado por Eduardo Alves Gavino Chagas, em 20 de janeiro de 2014, tendo em conta os
pareceres emitidos pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e pela Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 16 de julho de 2014 e 3 de junho de 2014,
respetivamente. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se
cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6 DPGU 3/14) ---------------------------------------------

7) 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 742/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho de 2014, deliberado viabilizar a construção de uma moradia
bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, conforme proposto na
informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 23 de julho de 2014, na
sequência de um pedido de licenciamento de obras, apresentado por José Nuno Neves da Silva
Nunes, em 20 de janeiro de 2014, tendo em conta os pareceres emitidos pelos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento e pela Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento,
datados de 16 de julho de 2014 e 3 de junho de 2014, respetivamente. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.7 DPGU 4/14)---------------------------------------------------------------------------------------------

8) Legalização de alterações efetuadas num armazém, no decurso da obra, sito na Rua do
Ribeiro, em Ferrel – Frishorta - Comércio de Produtos Hortícolas, L.da:----------------------------
Deliberação n.º 743/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho 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 pela empresa
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Frishorta - Comércio de Produtos Hortícolas, L.da, em 3 de julho de 2014, para legalização de
alterações efetuadas num armazém, no decurso da obra, sito na Rua do Ribeiro, em Ferrel, nas
condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de
10 e 17 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.8 DPGU 54/14)----------------------------

9) Construção de um telheiro, no logradouro de uma fração de um prédio urbano, sito na Rua
da Bica, em Ferrel – Sitacim - Construções Imobiliárias Unipessoal, L.da: -------------------------
Deliberação n.º 744/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho de 2014, deliberado proceder à audiência prévia da empresa
Sitacim - Construções Imobiliárias Unipessoal, L.da, nos termos artigo 100.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento de
obras que apresentou, em 14 de março de 2014, para construção de um telheiro, no logradouro de
uma fração de um prédio urbano, sito na Rua da Bica, em Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º 1
do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por violar
normas legais e regulamentares aplicáveis, conforme descrito no parecer técnico da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 4 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.9
DPGU 22/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Alteração de um armazém, no decurso da obra, sito em Mós, Serra d'El-Rei – Filipe
Alexandre Rodrigues Antunes: ------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 745/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho 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 Filipe
Alexandre Rodrigues Antunes, em 20 de junho de 2014, para alteração de um armazém, no
decurso da obra, sito em Mós, Serra d'El-Rei, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 18 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.10 DPGU 47/14)------------------------------------------------------------------------------------------

11) Infraestruturas relativas à construção de uma moradia, sita na Rua do Vale Medo, em
Casal do Alto Foz – Luís Miguel Marques dos Reis: ----------------------------------------------------
Deliberação n.º 746/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 24 de julho de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura das obras
de urbanização, a realizar na Rua do Vale Medo, em Casal do Alto Foz, apresentado por Luís
Miguel Marques dos Reis, em 11 de janeiro de 2012, nas condições da informação técnica da
Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas, datada de 21 de julho de 2014, conforme
proposto na informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 21 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.11 DPGU 1/12) --------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

12) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de liberação parcial da caução prestada
para a empreita de “Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf” – Policon -
Construções, S.A.:----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 747/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Policon - Construções, S.A.,
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por carta, datada de 22 de julho de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da
Câmara, datada de 25 de julho de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais,
datada de 25 de julho de 2014, que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em
pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores Jorge Alberto Bombas Amador,
engenheiro Nuno Manuel Malheiros Cativo, engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva
e engenheira Tânia Marisa da Costa Silva para constituírem a comissão de vistoria para efeitos
de liberação parcial da caução prestada para a empreita de “Construção do Centro de Alto
Rendimento de Surf”. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de
Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.12 NIPG 10592/14) --------------------

13) Liberação parcial da caução prestada para a empreita de “Ampliação do Cemitério
Municipal de Peniche” – Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.: -------------------
Deliberação n.º 748/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Henrique Querido - Sociedade
de Construções, S.A., por carta, datada de 14 de julho de 2014, e considerando a proposta do
senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de julho de 2014, deliberado autorizar a
liberação de 60% do valor da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do Cemitério
Municipal de Peniche”, observando o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de
agosto, nos termos do auto de vistoria, datado de 16 de julho de 2014. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O
senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.13 NIPG 10064/14) ----------------------------------------------------------

EDUCAÇÃO:

14) Denominação das escolas básicas do primeiro ciclo – Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 749/2014: Atendendo ao teor do ofício do Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas D. Luís de Ataíde, datado de 17 de julho de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de
que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado concordar que as escolas básicas
do primeiro ciclo de Peniche denominadas pelos números 1, 2, 4 e 6 passem a designar-se por
Escola Básica Velha de Peniche, Escola Básica do Filtro de Peniche, Escola Básica do Alemão
de Peniche e Escola Básica da Prageira de Peniche, respetivamente. (Doc.14 NIPG 10293/14) ---

15) Candidatura para obtenção de apoio financeiro para o desenvolvimento das Atividades de
Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 750/2014: Deliberado autorizar o Município de Peniche a apresentar à Direção-
Geral dos Estabelecimentos Escolares uma candidatura para obtenção de apoio financeiro para o
desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino
Básico no ano letivo 2014/2015. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala
de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. ------------------------------------------------

PROTOCOLOS:

16) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no
Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia: ------------
Deliberação n.º 751/2014: Deliberado aprovar o texto do protocolo de parceria a celebrar entre
o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, que aqui se dá por
reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, no âmbito das Atividades de
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Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2014/2015. O
senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.15) ------------------------------------------------------------------------------

17) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no
Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas de Peniche: --------------------------
Deliberação n.º 752/2014: Deliberado aprovar o texto do protocolo de parceria a celebrar entre
o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas de Peniche, que aqui se dá por reproduzido
e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2014/2015. O senhor Vereador
Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste
assunto. (Doc.16)------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Protocolo de parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no
Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde: ------------------
Deliberação n.º 753/2014: Deliberado aprovar o texto do protocolo de parceria a celebrar entre
o Município de Peniche e o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, que aqui se dá por
reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, no âmbito das Atividades de
Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2014/2015. O
senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (Doc.17) ------------------------------------------------------------------------------

19) Protocolo de colaboração para definição das linhas gerais de colaboração para o
desenvolvimento e concretização de iniciativas e de instrumentos que concorram para a
crescente dinamização e valorização do turismo a nível municipal – Grupo de Investigação em
Turismo do Instituto Politécnico de Leiria:----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 754/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o texto do protocolo de
colaboração a celebrar entre o Município de Peniche e o Grupo de Investigação em Turismo
(GITUR) do Instituto Politécnico de Leiria, que aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta
anexa ao livro de atas, que tem como objeto, nos termos da sua cláusula primeira, a definição das
linhas gerais de colaboração entre o Município e o GITUR para o desenvolvimento e
concretização de iniciativas e de instrumentos que concorram para a crescente dinamização e
valorização do turismo a nível municipal. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve
presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.18) ----------------

20) Acordo de parceria referente ao contrato com a Comissão Europeia com a referência
número LIFE13 NAT/PT/000458 Life Berlengas – Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 755/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o texto do acordo de
parceria a celebrar entre o Município de Peniche e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves, que aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, que tem como
objeto, nos termos da sua cláusula primeira, a definição do processo de cooperação executiva e
de cooperação financeira entre as partes outorgantes para a prossecução das ações a desenvolver
no âmbito do projeto LIFE Berlengas. (Doc.19 NIPG 10227/14) ---------------------------------------

RECURSOS HUMANOS:
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21) Processo disciplinar – Paulo Jorge Chaves Martins:-----------------------------------------------
Deliberação n.º 756/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 4 do artigo
14.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela
Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, aplicar ao trabalhador do Município Paulo Jorge Chaves
Martins, com a categoria de assistente operacional, afeto ao Departamento de Obras Municipais,
a pena de despedimento, pelos motivos e com os fundamentos constantes no Relatório Final do
processo disciplinar instaurado ao referido trabalhador, datado de 14 de junho de 2013. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves informou que iria entregar uma declaração de voto, o que não fez até
ao fecho da presente ata. (NIPG 9626/14)-------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

22) Alteração ao Orçamento da Despesa e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de
2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 757/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido em 25 de julho de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou uma alteração aos documentos previsionais para o ano
2014 (modificação n.º 11, 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 10565/14)----------------------------------

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:

23) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos de restauração e/ou
bebidas, sitos no Campo da República, em Peniche – Ricardo André Henriques Pereira: -------
Deliberação n.º 758/2014: Atendendo ao solicitado por Ricardo André Henriques Pereira por
requerimento, datado de 25 de julho de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de julho de 2014, deliberado autorizar
que os estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, sitos no Campo da República, em Peniche,
que encerram às duas horas, nos períodos de 28 de julho a 2 de agosto e de 6 a 11 de agosto de
2014, possam encerrar até às três horas, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento
do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços do Município de Peniche. (NIPG 10616/14)-----------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

24) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva em circuito aberto pelo
concelho de Peniche – Automóvel Club de Portugal:----------------------------------------------------
Deliberação n.º 759/2014: Atendendo ao solicitado pelo Automóvel Club de Portugal, por carta,
datada de 3 de julho de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e
Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de julho de 2014, deliberado emitir parecer
favorável à passagem, pelo concelho de Peniche, no dia 27 de setembro de 2014, de uma
manifestação desportiva em circuito aberto, denominada VII Passeio TT ACP/Costa de Prata,
conforme previsto na alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de
23 de março. (NIPG 9416/14)---------------------------------------------------------------------------------

25) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo António, e de arraial
ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural e Desportiva de Bôlhos: --------------
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Deliberação n.º 760/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação Cultural e Desportiva
de Bôlhos, por requerimento, datado de 8 de julho de 2014, e considerando a informação da
Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 25 de julho de 2014,
deliberado ratificar o despacho que: Autorizou 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 1 a 4 de agosto de 2014, no Largo do Bom Jesus, em Bôlhos;
Autorizou 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; Deferiu o pedido de autorização para a realização de uma procissão, no dia 2 de
agosto de 2014, entre as 16h00 e as 17h30, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º
2-A/2005, de 23 de março; Deferiu 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
9575/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

26) Licenciamento de festa religiosa com procissões, em honra de Nossa Senhora da Boa
Viagem, e de arraial ao ar livre, na cidade de Peniche – Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Sebastião de Peniche: -------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 761/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Sebastião de Peniche, por requerimento, datado de 24 de julho de 2014, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 25 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; 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; Autorizar a ocupação de espaço
público, nos termos do artigo 84.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço
Público do Município de Peniche; Deferir o pedido de autorização para a realização de três
procissões, nos dias 2, 3 e 4 de agosto de 2014, entre as 21h45 e as 02h00, as 15h50 e as 17h00 e
as 11h00 e as 13h00, respetivamente, 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
6976/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

27) Apoio financeiro para despesas de expediente e limpeza – Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia:--------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 762/2014: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 6753,68 euros (não
inclui o pagamento das assinaturas de telefones no valor de 3648,96 euros/ano), ao Agrupamento
de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado ao pagamento de expediente e limpeza, para o ano
letivo de 2014/2015, a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG
10570/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de
Escolas de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação n.º 763/2014: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 4572,10 euros (inclui
o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento de Escolas de Peniche, destinado ao
pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano letivo de 2014/2015, a pagar em
três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG 10570/14) -------------------------------

29) Apoio financeiro para despesas de expediente, limpeza e comunicações – Agrupamento de
Escolas D. Luís de Ataíde: ------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 764/2014: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 7471,24 euros (inclui
o pagamento das assinaturas de telefones), ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde,
destinado ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano letivo de 2014/2015,
a pagar em três parcelas, nos meses de setembro, janeiro e abril. (NIPG 10570/14)

30) Apoio ao XIII Festival Nacional de Folclore – Rancho Folclórico As lavadeiras de
Bôlhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 765/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de apoio ao XIII Festival
Nacional de Folclore, apresentado pelo Rancho Folclórico As lavadeiras de Bôlhos, em próxima
reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10274/14) ----------------------------------------------------------

31) Apoio a evento denominado Surf Adaptado – Associação Portuguesa de Surf Adaptado: --
Deliberação n.º 766/2014: Deliberado ratificar o despacho que, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizou a dispensa de apoio logístico à
Associação Portuguesa de Surf Adaptado, para a realização de um evento denominado Surf
Adaptado, que se realizou no dia 26 de julho de 2014. (NIPG 10567/14)------------------------------

32) Redução de preços pela utilização do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo –
Município de Golegã:------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 767/2014: Atendendo ao solicitado pelo Município de Golegã, por ofício,
datado de 22 de julho 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 evento denominado Summer Games Golegã 2014 – Etapa Praia, que se realizará de 22 a 24
de agosto de 2014. (NIPG 10494/14) ------------------------------------------------------------------------

33) Apoio para a deslocação a Lisboa das participantes na Corrida da Mulher – Delegação de
Peniche da Liga Portuguesa Contra o Cancro:-----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 768/2014: Atendendo ao solicitado pela Delegação de Peniche da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, 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 à referida entidade
um subsídio, no valor de 118,36 euros, montante correspondente à totalidade do encargo a
satisfazer pela utilização de um autocarro municipal, para a deslocação a Lisboa das
participantes, residentes na freguesia de Peniche, na Corrida da Mulher, no dia 18 de maio de
2014, conforme previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento de Utilização dos Autocarros
Municipais, e assumir o pagamento de 250,00 euros à Rodoviária do Tejo referentes ao serviço
de aluguer de um segundo autocarro para o mesmo efeito. (NIPG 10569/14)-------------------------

34) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santo
António, e de arraial ao ar livre, na localidade de Bôlhos – Associação Cultural e Desportiva
de Bôlhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 769/2014: Na sequência da deliberação n.º 760/2014, tomada na presente
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reunião, deliberado ratificar o despacho que isentou a Associação Cultural e Desportiva de
Bôlhos do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de
Santo António, e de arraial ao ar livre, na localidade de Bôlhos. (NIPG 10571/14). -----------------

35) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissões, em honra de Nossa
Senhora da Boa Viagem, e de arraial ao ar livre, na cidade de Peniche – Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche: --------------------------------------------------
Deliberação n.º 770/2014: Na sequência da deliberação n.º 761/2014, 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 pelo licenciamento de festa religiosa com procissões, em honra de Nossa
Senhora da Boa Viagem, e de arraial ao ar livre, na cidade de Peniche, nos dias 2 a 5 de agosto
de 2014. (NIPG 6976/14) --------------------------------------------------------------------------------------

36) Isenção do pagamento da prestação do serviço ao público de drenagem de águas residuais
e de recolha de resíduos sólidos urbanos para os utilizadores da Horta Comunitária de
Peniche – Setor de Planeamento e Intervenção Social: -------------------------------------------------
Deliberação n.º 771/2014: Deliberado aprovar a proposta apresentada pela senhora Vereadora
Clara Abrantes, responsável pelo Setor de Planeamento e Intervenção Social, para isenção do
pagamento da prestação do serviço ao público de drenagem de águas residuais e de recolha de
resíduos sólidos urbanos para os utilizadores da Horta Comunitária de Peniche. (NIPG 10571/14)

DIA DO MUNICÍPIO:

37) Programa e reconhecimentos: --------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 772/2014: Deliberado aprovar o programa para o Dia do Município e os
reconhecimentos a efetuar no mesmo dia, conforme proposto pelo senhor Presidente da Câmara
em documento que aqui se dá por reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc. 20) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 773/2014: 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 dezoito horas e cinquenta 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. ------------------------------


