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ATA N.º 34/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 - Período de intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo:---------------------------------------------------
-------------------1) Ampliação de uma moradia, sita nas Ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar
Pessoa, em Peniche – Emanuel Glória Nascimento;-------------------------------------------------------
-------------------2) Legalização de garagem e anexos, sitos na Rua dos Marianos, em Ribafria –
Heitor João Ribeiro Rodrigues; -------------------------------------------------------------------------------
-------------------3) Alteração/ampliação de edifício para comércio e/ou serviços, sito na Rua Frei
João da Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho e Outra; ----------------------
-------------------4) Alteração e ampliação de uma moradia, sita no Largo dos Remédios, em
Peniche – Luís Alberto Matos Almeida;---------------------------------------------------------------------
-------------------5) Ampliação de uma unidade industrial, sita na Rua dos Cortiçais, em Peniche,
para instalação de uma câmara de armazenamento – Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da; -----
-------------------6) Cedência de terreno para o domínio público – Carlos Jorge Marques
Nascimento;-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Certidão de cedência de terreno, sito na Avenida da Praia, em Casais do
Baleal – José Nuno Neves da Silva Nunes; -----------------------------------------------------------------
-------------------8) Certidão de cedência de terreno, sito na Rua Principal, em Casais do Júlio –
Maria Alda Gomes Estevão;-----------------------------------------------------------------------------------
----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------
-------------------9) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de
2014; -------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------10) Alteração das Normas de Funcionamento do Estúdio Municipal de Dança; --
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Homologação de auto de vistoria e libertação parcial da caução prestada
para a empreitada de “Construção do Centro de Alto Rendimento do Surf” – Policon –
Construções, S.A.;---- ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------12) Empreitada “Ferrel – Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos
Domésticos e Pluviais – Ligação às Águas do Oeste – 2.ª Fase e Reforço do Abastecimento de
Água à Zona Norte – 1.ª Fase – Conduta de Distribuição” – Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento; --------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Contratação de empréstimos:----------------------------------------------------------------
-------------------13) Contratação de empréstimo para aquisição de um imóvel, sito no Largo de
São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala;-------------------------------
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----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------14) Protocolo de estágio curricular – Escola Profissional Agrícola Fernando
Barros Leal de Torres Vedras; --------------------------------------------------------------------------------
----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Realojamento de uma família no Bairro de Santa Maria, em Peniche, de
uma família residente no concelho de Leiria; ---------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------16) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva pelo concelho de
Peniche – Município de Lourinhã; ---------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Licenciamento do evento “Noite de Fados” – Freguesia de Peniche; ----------
-------------------18) Licenciamento da festa anual com arraial, procissão e vacada, no lugar de
São Bernardino – União Desportiva e Cultural de S. Bernardino; ---------------------------------------
-------------------19) Licenciamento de festa anual com arraial, na vila de Atouguia da Baleia –
Grupo Desportivo Atouguiense; ------------------------------------------------------------------------------
-------------------20) Licenciamento de festa anual com baile, no Lugar da Estrada – Sporting
Clube da Estrada;---- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------21) Colocação de mastro bandeira na Rua do Juncal, em Peniche – Nuno
Alexandre Avelar de Noronha;--------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Noite de Fados” – Freguesia
de Peniche; ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------23) Isenção de taxas pelo licenciamento da festa anual com arraial, procissão e
vacada, no lugar de São Bernardino – União Desportiva e Cultural de S. Bernardino; --------------
-------------------24) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Karaoke” – Freguesia de
Peniche;-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------25) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa anual com arraial, na vila de
Atouguia da Baleia – Grupo Desportivo Atouguiense;----------------------------------------------------
-------------------26) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa anual com baile, no Lugar da
Estrada – Sporting Clube da Estrada; ------------------------------------------------------------------------
-------------------27) Comparticipação para transporte escolar – Inês Ferreira Martinho;------------
-------------------28) Comparticipação para transporte escolar – Inês Nunes Caetano; ---------------
-------------------29) Comparticipação para transporte escolar – Hugo Caetano Santos;--------------
-------------------30) Comparticipação para transporte escolar – Marco António Laborinho Dias; -
-------------------31) Comparticipação para transporte escolar – Leonardo Ramos Oliveira;--------
-------------------32) Comparticipação para transporte escolar – Andreea Iona Carausan;-----------
-------------------33) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Casimiro Santos;-------
-------------------34) Comparticipação para transporte escolar – Inês Canas Rodrigues; -------------
-------------------35) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Fernandes Pinto; --------
-------------------36) Comparticipação para transporte escolar – Duarte Nuno Ferreira Simões; ---
-------------------37) Comparticipação para transporte escolar – Diogo Filipe Salvador Isidro; ----
-------------------38) Comparticipação para transporte escolar – Ana Raquel Sousa Carmo;--------
-------------------39) Comparticipação para transporte escolar – Mariana Alves Ferreira; -----------
-------------------40) Comparticipação para transporte escolar – Cristiano Ramos Neves Correia;-
-------------------41) Comparticipação para transporte escolar – Leandro Jorge Antunes Emídio; -
-------------------42) Subsídio pela utilização do autocarro municipal, no valor de 204,06€ –
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; --------------------------------------
-------------------43) Apoio para o prémio em ciclismo no âmbito da manifestação desportiva em
circuito aberto, denominada Resistência do Aterro – 35 Voltas – Freguesia de Serra d'El-Rei; ----
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-------------------44) Apoio financeiro para pintura do edifício sede da Sociedade Filarmónica
União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------
-------------------45) Isenção de taxas pelo licenciamento da ação de divulgação da Festa do
Avante - Partido Comunista Português; ---------------------------------------------------------------------
-------------------46) Apoio para a campanha de informação sobre o Ministério Público –
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; ---------------------------------------------------------
-------------------47) Apoio no âmbito do Intercâmbio Internacional – Programa Erasmus +
Juventude em Ação, denominado “Cultural Seeds” – Adepe - Associação para o
Desenvolvimento de Peniche; ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------48) Apoios financeiros às coletividades do concelho para o ano 2014; ------------
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------49) Fundo Florestal Permanente – Funcionamento das Equipas de Sapadores
Florestais – Pedido de Apoio – Instituto da Conservação e das Florestas. -----------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas
dadas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Humberto da Anunciação Pinto dos Santos, que demonstrou o seu descontentamento pela
intenção da Câmara Municipal em indeferir a legalização de uma cabine de gás e disse que está
disponível para adquirir espaço público para legalizar a mesma, com o compromisso de a
demolir aquando do fornecimento de gás canalisado. O senhor Presidente da Câmara informou
sobre o início das obras para fornecimento de gás natural, prevendo-se que, no espaço de um
ano, se inicie o fornecimento. O senhor arquiteto José Gonçalves explicou que a intenção de
indeferimento resulta de questões regulamentares, por um lado, este tipo de ocupação não está
previsto no Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Publico, e por outro, o
Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação no Concelho de Peniche, que o prevê, mas
em condições específicas, nas quais este caso não se inclui. ---------------------------------------------

- Manuel Joaquim Leonardo, que solicitou à Câmara Municipal a correção das áreas constantes
de uma certidão de destaque. O senhor Presidente da Câmara explicou que o requerimento para
correção da certidão deverá ser assinado pelas duas partes, uma vez que a correção da área de
uma das partes implica a correção da área da outra parte. ------------------------------------------------

- Filipe Machado Oliveira, que solicitou à Câmara Municipal que resolva o problema das águas
residuais que entram na sua habitação, sita na Rua do Regato, em Ferrel, antes da sua saída para
França, no dia 28 de agosto. O senhor Presidente informou que já solicitou ao Diretor Delegado
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento que fosse ao local e que prestasse
informação sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:
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*Ofício n.º 4006, datada de 1 de agosto de 2014, da Casa Civil do Presidente da República, a
acusar a receção e a agradecer o envio da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião
de 30 de junho de 2014, sobre o Fundo de Apoio Municipal. (NIPG 11320/14)----------------------

*Cronograma da elaboração e votação dos documentos previsionais para 2015. ---------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 12 de agosto, foi à ilha da Berlenga, acompanhado de uma assistente técnica do
Departamento Administrativo e Financeiro e de outros trabalhadores dos serviços operacionais e
na presença da Comissão constituída para o efeito, para dar início à atribuição dos abrigos dos
pescadores da ilha da Berlenga.-------------------------------------------------------------------------------
- No dia 13 de agosto, reuniu-se com o Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística e o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Lisboa e
Vale do Tejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 13 de agosto, reuniu-se com quatro pescadores que pescam na ilha da Berlenga, que
manifestaram a sua não concordância com a lista de ordenação de atribuição dos abrigos
elaborada pela Comissão nomeada para o efeito. ----------------------------------------------------------
- No dia 13 de agosto, participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento. -------------------------------------------------------------------
- No dia 25 de agosto, participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento. -------------------------------------------------------------------
- No dia 25 de agosto, reuniu-se com a Balealcoop. -------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 11 de a 25 de agostos
do corrente ano: -------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- No acompanhamento efetivo das várias intervenções que estão a ser realizadas em todas as
escolas do Concelho de Peniche;
- Na Serenata Fadista, organizada pela Junta de Freguesia de Peniche;
-No Festival de Folclore do Concelho de Peniche. Uma iniciativa que enaltece as raízes da
nossa cultura popular. Um momento a repetir nesta época, dada a sua importância cultural e a
forte afluência de turistas em Peniche;
- No 1.º Festival da Sardinha do Clube Stella Maris. Um evento que teve como objetivo a
angariação de fundos para as secções desportivas do Clube e que promoveu a mais
característica espécie do “nosso mar”;
- No jantar convívio com o Centro de Canoagem do Oeste;
- No almoço no Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio;
- Na entrega de prémios na Festa do Grupo Desportivo Atouguiense;
- No concerto do grupo “Dapunksportif”. Este concerto, promovido pelo Município, marcou o
regresso deste grupo de punk/rock originário de Peniche, com nove anos completados e já com
três álbuns editados, à sua terra natal;
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- No XXII Festival de Folclore dos Bolhos, um evento com forte tradição na agenda de eventos
de verão;
- Na reunião com a Balealcoop.»-----------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Informou das obras que estão a decorrer no Hospital de Peniche e disse que as mesmas
representam sinais positivos relativamente ao futuro. Informou ainda que se mantêm as consultas
externas que já existiam. ---------------------------------------------------------------------------------------
Informou sobre um pedido de realojamento de uma família de etnia cigana. --------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 15 de agosto, esteve presente nas comemorações do 41.º aniversário no Sporting Clube
Vila Maria. Felicitou esta Associação pelo 41.º aniversário. ---------------------------------------------
- No dia 15 de agosto, esteve presente no Festival de Folclore do concelho de Peniche,
salientando a grande participação, uma iniciativa a manter nos próximos anos. ----------------------
- No dia 23 de agosto, esteve presente no concerto do grupo “Dapunksportif” promovido pelo
Município de Peniche.------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 24 de agosto, esteve presente na final do IV Torneio de Futebol de Praia em Casais do
Júlio. Felicitou o Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos dos Casais do Júlio pela
iniciativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Felicitou a União Desportiva e Cultural de S. Bernardino, que venceu o torneio de futebol de
praia promovido pelo Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos dos Casais do Júlio.---
- No dia 24 de agosto, esteve presente no XIII Festival de Folclore promovido pelo Rancho As
Lavadeiras de Bolhos. Felicitou o Rancho pelo Festival de Folclore e pela atividade
desenvolvida.----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Esteve presente no jantar convívio do Centro de Canoagem do Oeste. -------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Informou que esteve de férias e que por isso não lhe foi possível participar nas iniciativas que
decorreram neste período.-------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que, na sequência de uma visita de turistas espanhóis ao Cabo Carvoeiro, foi confrontado
com a informação de que, junto às escadas existentes ao lado do Edifício Municipal arrendado,
existiam muitos ratos a circular na área. Solicitou que a Câmara Municipal diligencie no sentido
da desratização na área. O Diretor do Departamento de Energia e Ambiente (DEA) informou
que a empresa contratada para efetuar o serviço de desratização iniciou o mesmo na semana
passada, dando prioridade aos locais identificados pelos serviços; Disse que o Cabo Carvoeiro
não estava nas prioridades, mas que iria dar essa indicação. O senhor Vice-Presidente informou
que, sem prejuízo do serviço que está a ser iniciado, a Câmara Municipal efetua algumas
intervenções ao longo do ano. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor do DEA que
disponibilizasse o relatório das intervenções efetuadas ao longo do ano. ------------------------------
- Perguntou se na reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, em
que o senhor Presidente esteve presente, houve alguma evolução no processo de legalização dos
Parques de Gás existentes no concelho, ou se, pelo menos, houve alguma abertura por parte da
mesma para resolução do problema. O senhor Presidente da Câmara respondeu que a reunião
começou mais tarde do que o previsto e que foi marcada a propósito do Parque Temático, não
tendo sido tratados outros assuntos. Disse que foram inventariados os assuntos a abordar em
próxima reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se houve algum problema com a Bandeira Azul hasteada na praia da Gamboa e com
a esplanada do apoio de praia lá existente. O senhor Presidente da Câmara respondeu que o
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senhor Capitão do Porto, unilateralmente, arriou a Bandeira Azul, alegando que a prancha de
salva-vidas não estaria em condições e que, de imediato, se encontrou uma prancha para
substituir, uma vez que o concessionário do apoio de praia informou que o fornecedor não tinha
capacidade para satisfazer o pedido de imediato. O assunto foi resolvido e a bandeira foi
hasteada no dia seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou pelo ponto de situação da obra do Edifício António Bento. O senhor Vice-
Presidente informou que, na semana passada, houve uma reunião com o empreiteiro na qual, o
mesmo, assumiu o compromisso de reforçar a equipa e de até final de setembro deixar a obra
concluída. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou pelo ponto de situação da obra dos estabelecimentos do Parque de Campismo. O
senhor Vice-Presidente disse que, face aos prazos para acabar as obras das escolas, por um lado,
e às reclamações apresentadas pelos utentes do Parque, pelo barulho provocado pelas obras em
época de férias, por outro, houve necessidade de parar esta obra e que a mesma será retomada
assim que possível.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que a última habitação da Rua 13 de Infantaria, em Peniche, junto ao pelourinho, está à
venda, sugeriu que a Câmara Municipal, ou os Serviços Municipalizados, avaliem a
possibilidade de adquirir a mesma. Disse que falta apenas adquirir dois edifícios para que o
Município de Peniche passe a ser proprietário de todo o quarteirão e que, atempadamente, os
Serviços Municipalizados deverão acautelar o realojamento dos serviços, sob pena de,
entretanto, passar a ser proprietário de todo o quarteirão e por esse motivo não poder demolir os
mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que estranhou que, face à reposta do senhor Presidente sobre eventuais distúrbios e
arrombamentos de Abrigos na lha da Berlenga de que não tinha nenhum trabalhador a fiscalizar
os mesmos tenha dado a informação de que a trabalhadora Marieta Soares teria ficado incumbida
de entregar chaves de Abrigos.--------------------------------------------------------------------------------
- Disse que, relativamente à decisão da constituição da comissão para distribuição dos Abrigos
dos Pecadores, sitos na Ilha da Berlenga, em reunião realizada no dia 31 de julho, não concorda
com a proposta de ratificação. Disse que não está disposto a ratificar uma decisão que foi tomada
numa reunião em que esteve presente. -----------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Perguntou que diligências já foram efetuadas para dar cumprimento à recomendação da
Assembleia Municipal, aprovada em 27 de fevereiro de 2014, que estipulava o prazo máximo de
seis meses para a conclusão dos processos de permuta de terrenos para a construção do Centro
Escolar de Atouguia da Baleia, prazo esse que está a acabar. O Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística fez um breve historial do processo e disse que o próximo
passo seria aferir se os proprietários dos terrenos ainda estão interessados em participar na
unidade de execução. Disse, ainda, que existem questões jurídicas que deverão ser esclarecidas
junto da Doutora Fernanda Paula Oliveira.------------------------------------------------------------------
- Lembrou as suas intervenções, nas reuniões de 17 de março e de 30 de junho de 2014, sobre as
dificuldades que as empresas com instalações na Rua do Celeiro, em Atouguia da Baleia, têm em
realizar a sua atividade e que o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística tinha ficado
de analisar a situação, não tendo sido apresentado ainda qualquer informação à Câmara
Municipal. O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística informou que
existe um projeto completo, o qual nunca foi possível implementar. Disse que existe o estudo do
largo e de todo o enquadramento e envolvente de acesso à Cooperativa e que, neste momento, o
estudo está comprometido por tudo o que se passou. Disse, ainda, que aguardava o regresso do
topógrafo para fazer o levantamento topográfico necessário para dar continuidade ao processo. O
senhor Presidente da Câmara disse que tinha dado conta da visita ao local e de que seria
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elaborado um estudo para a ligação da Rua do Celeiro à Rua da Graça. -------------------------------
- Disse que o senhor Presidente assumiu um compromisso, em nome de toda a Câmara
Municipal, na reunião pública de 27 de julho, relativo à pretensão de um munícipe, António José
Patrício, para um terreno, sito na Travessa do Galhalhaz, em Peniche, que veio acompanhado do
Eng. Nuno Rainha, de que, após as férias do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, seria apresentada à Câmara Municipal uma proposta para que esta decida o futuro a
dar ao Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade. O Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística disse que existe um estudo prévio de um plano de pormenor
que prevê um largo e um nó rodoviário bastante generoso; Disse que o promotor vem propor
uma alternativa que não é aceitável. Disse, ainda, que a Câmara Municipal tem invocado o Plano
de Pormenor, que não tem validade jurídica, e que não pode invoca-lo para sempre. O senhor
Presidente da Câmara solicitou que o assunto fosse preparado para ser agendado para a
próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- Solicitou informação sobre o ponto de situação da reparação do relógio público municipal. -----

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Associou-se aos votos de felicitações apresentados. -----------------------------------------------------
- Felicitou a Comissão de Festas de Atouguia da Baleia e o Grupo Desportivo Atouguiense pelas
festas da Vila. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chamou a atenção para a existência de ratos em vários locais do concelho, nomeadamente na
Consolação, Casais Brancos e Ferrel. ------------------------------------------------------------------------
- Manifestou o seu desagrado pela Feira Internacional de Artesanato, nos moldes em que ela vem
sendo realizada, e disse que este ano foi ainda pior do que nos anos anteriores. O senhor Vice-
Presidente disse qua a MC Eventos desenvolve feiras noutros pontos do país e que esta feira é
uma referência para outras cidades; É uma feira que tem muitos visitantes mas poucos do
concelho de Peniche; Entende que a feira requer alguns ajustamentos, nomeadamente no que diz
respeito à venda de automóveis e à mobilidade; Disse, ainda, que o artesanato de Peniche esteve
representado com a Escola de Rendas, o Quim-Zé e o Chico Nico. O senhor Vereador Luís
Ganhão lamentou que a visão do senhor Vice-Presidente sobre a feira fosse tão redutora. ---------
- Disse que existe lixo que se acumula até à uma hora da tarde, na Freguesia de Ferrel, em
diversos pontos da Freguesia, nomeadamente no parque de merendas. Disse que, para além do
lixo dos contentores, existem sacos avulso ao lado dos mesmos, que ficam à mercê dos animais
que destroem os sacos e espalham o lixo, convidando as gaivotas a alimentarem-se desses
detritos. O Diretor do Departamento de Energia e Ambiente informou que estas situações
resultam de avarias pontuais das viaturas de recolha de resíduos sólidos e que põem em causa,
temporariamente, o normal funcionamento do circuito da recolha e da própria recolha. O senhor
Vice-Presidente deixou uma palavra de agradecimento aos trabalhadores, particularmente aos
das oficinas municipais, que sempre que existe uma avaria fazem de tudo para que a recolha
volte à normalidade. No que diz respeito ao parque das merendas, o Diretor do Departamento
de Energia e Ambiente disse que houve alterações no modelo do sistema de recolha, as quais,
têm consequências. O senhor Vereador Luís Ganhão disse que o modelo que foi implementado
é pior do que existia.--------------------------------------------------------------------------------------------
- Chamou a atenção para o aproximar do inverno e disse que a Câmara Municipal deverá ter
especial atenção para zona que vai desde os Casais de Mestre Mendo até à Serra d’El-Rei uma
vez que são zonas que se encontram numa situação muito delicada. O senhor Vice-Presidente
informou que estavam a ser planeadas as intervenções a efetuar ainda este ano.----------------------
- Disse que o acesso à praia de Almagreira ficou completamente esquecido e que carece de
intervenção urgente. --------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou para quando a intervenção no pontão do Baleal e se a iluminação faz parte da obra.
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O senhor Vice-Presidente informou que os procedimentos para as intervenções já foram
iniciados e as requisições para aquisição do material necessário para substituir a iluminação
também já foram efetuadas. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro para aferir o ponto de situação das aquisições junto
do serviço de Aprovisionamento e solicitar aos serviços o ponto de situação dos procedimentos
para as intervenções do Litoral, e que incluem o pontão do Baleal. -------------------------------------

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Disse que iria solicitar, por escrito o agendamento de um ponto sobre a retirada de semáforos
da EN 114, uma vez que o tem feito verbalmente e o seu pedido não tem sido atendido e que a
primeira vez que falou neste assunto foi em janeiro deste ano. O senhor Presidente da Câmara
deu indicações à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para incluir o ponto na
ordem de trabalhos da próxima reunião.---------------------------------------------------------------------
- Disse que todos receberam uma carta da Universidade Sénior e perguntou se a Câmara
Municipal já tinha equacionado alguma forma de apoiar a mesma face à atual situação desta.
Perguntou se havia alguma informação sobre o que terá motivado a Freguesia de Peniche a não
disponibilizar as instalações para funcionamento da mesma, tendo em conta que quando existiam
três Freguesias era possível funcionarem todas e a Universidade e que agora, só com uma, não é
possível. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que solicitasse
informação à Freguesia de Peniche sobre o assunto para posterior avaliação do assunto pela
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se a Rip Curl entregou os projetos para construção da Loja, tendo em conta que o
prazo terminou a 18 de agosto. O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística disse que não tinha conhecimento de que tivessem dado entrada. O senhor
Presidente da Câmara disse que os serviços deverão dar a informação à Câmara Municipal no
dia seguinte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou quando é que seria efetuada a pintura da estrada para impedir o estacionamento em
frente ao estabelecimento comercial existente na Rua D. Luís de Ataíde. O senhor Vice-
Presidente disse que já tinham sido adquiridos os sinais de trânsito que seriam oportunamente
aplicados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que lhe foi dado conhecimento de que, na Consolação, junto ao equipamento que está a
ser construído pela Cercipeniche, existem muitos ratos e que a Câmara Municipal deveria
notificar os proprietários.--------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que a Câmara Municipal deveria proceder a alteração ao Regulamento da Edificação, de
forma a regulamentar alguns aspetos que não constam do atual, nomeadamente no que diz
respeito à pintura dos edifícios. Disse que se deu conta da pintura de uma habitação de verde
“Sporting”, situação que a Câmara Municipal devera arranjar forma de evitar. O Diretor do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística disse que o regulamento tem de ser
alterado, mas que é do conhecimento público que está para sair o novo regime jurídico da
Edificação, não sendo razoável efetuar uma alteração se o regime de base vai ser alterado. O
senhor Presidente da Câmara deu indicações ao Diretor do DPGU para que na segunda reunião
de setembro, que não será pública, seja apresentado o trabalho já efetuado pelo senhor Arquiteto
Ribeiro Gonçalves.----------------------------------------------------------------------------------------------

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: --------------------------------------------------------------
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Ampliação de uma moradia, sita nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar Pessoa, em Peniche
– Emanuel Glória Nascimento: ------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 815/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de agosto de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Emanuel
Glória Nascimento, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de indeferir o pedido de licenciamento de obras que apresentou, em 18
de julho de 2014, para ampliação de uma moradia, sita nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar
Pessoa, em Peniche, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação, conforme consta no parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 11 de agosto de 2014. Deliberado, ainda, que os serviços
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística avaliem e apresentem uma solução que
vá de encontro às orientações transmitidas, verbalmente, pela Câmara Municipal ao Diretor e
técnicos do referido departamento. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU 61/14)----------------------------

2) Legalização de garagem e anexos, sitos na Rua dos Marianos, em Ribafria – Heitor João
Ribeiro Rodrigues: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 816/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de agosto 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 Heitor
João Ribeiro Rodrigues, em 21 de julho de 2014, para legalização de uma garagem e anexos,
sitos na Rua dos Marianos, em Ribafria, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 11 de agosto 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
62/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Alteração/ampliação de edifício para comércio e/ou serviços, sito na Rua Frei João da
Santíssima Trindade, em Geraldes – Filipe Ferreira Martinho e Outra: ----------------------------
Deliberação n.º 817/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de agosto 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
Ferreira Martinho e Sílvia Isabel Pereira Gomes, em 21 de julho de 2014, para alteração e
ampliação de um edifício destinado a comércio e/ou serviços, sito na Rua Frei João da
Santíssima Trindade, em Geraldes, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 7 de agosto de 2014. Os documentos atrás referidos dão-
se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU
64/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Alteração e ampliação de uma moradia, sita no Largo dos Remédios, em Peniche – Luís
Alberto Matos Almeida: ---------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 818/2014: Deliberado concordar com as conclusões do parecer técnico da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 8 de agosto de 2014, que aqui se dá por
reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, relativo a um processo de
alteração e ampliação ou doação de uma moradia, sita no Largo dos Remédios, em Peniche,
propriedade do senhor Luís Alberto Matos Almeida. (Doc.4 DPGU 125/12) -------------------------
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5) Ampliação de uma unidade industrial, sita na Rua dos Cortiçais, em Peniche, para
instalação de uma câmara de armazenamento – Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da: -------
Deliberação n.º 819/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado emitir parecer favorável à pretensão da
empresa Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da, para ampliação de uma unidade industrial, sita
na Rua dos Cortiçais, em Peniche, para instalação de uma câmara de armazenamento, devendo a
requerente juntar a autorização prévia da entidade coordenadora (DRAP-LVT), conforme
previsto na alínea b) do ponto 2 do artigo 17.º do SIR, a qual deverá ser solicitada pela
requerente, diretamente, àquela entidade. (Doc.5 DPGU 30/14) ----------------------------------------

6) Cedência de terreno para o domínio público – Carlos Jorge Marques Nascimento: -----------
Deliberação n.º 820/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 21,50 m2, com a configuração, situação e
confrontações que constam e para esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a
desanexar do prédio urbano, sito na Rua Mato das Eiras, em Coimbrã, freguesia de Atouguia da
Baleia, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8825, da freguesia de
Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 8031,
para ser integrada no domínio público, nomeadamente para alargamento da via. Os documentos
atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de
atas. (Doc.6 DPGU 2/14) --------------------------------------------------------------------------------------

7) Certidão de cedência de terreno, sito na Avenida da Praia, em Casais do Baleal – José
Nuno Neves da Silva Nunes: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 821/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 102,00 m2, com a configuração, situação e
confrontações que constam e para esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a
desanexar do prédio rústico, denominado Pedras Gafas, sito na Avenida da Praia, em Casais do
Baleal, freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º
1788, da freguesia de Ferrel, e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Atouguia da
Baleia sob o artigo 61, da secção B, para ser integrada no domínio público, concretamente na
Avenida da Praia. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se
cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 DPGU C167/14)----------------------------------------

8) Certidão de cedência de terreno, sito na Rua Principal, em Casais do Júlio – Maria Alda
Gomes Estevão: -------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 822/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 21 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 223,00 m2, a desanexar do prédio urbano, sito
na Rua Principal, em Casais do Júlio, freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2534, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na
matriz predial rústica da mesma freguesia sob o artigo 3942, para ser integrada no domínio
público, concretamente na Travessa do Poço Grande. Os documentos atrás referidos dão-se aqui
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por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.8 DPGU S2717/14)

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:

9) Atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014: --------------
Deliberação n.º 823/2014: Deliberado tomar conhecimento da informação da Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 22 de agosto de 2014, que aqui se dá por
reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, e remeter as reclamações
à Comissão que foi nomeada para a atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga,
para o ano de 2014, para que esta as aprecie. (Doc.9 NIPG 11922/14) ---------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

10) Alteração das Normas de Funcionamento do Estúdio Municipal de Dança: ------------------
Deliberação n.º 824/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea k) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a alteração dos artigos
12.º (mensalidades) e 14.º (desistência) das Normas de Funcionamento do Estúdio Municipal de
Dança, conforme consta na informação n.º 32/2014, datada de 19 de agosto de 2014, do Setor de
Cultura, documento que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.10 NIPG 11748/14). ---------------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

11) Homologação de auto de vistoria e libertação parcial da caução prestada para a
empreitada de “Construção do Centro de Alto Rendimento do Surf” – Policon – Construções,
S.A.:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 825/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 21 de agosto de 2014, deliberado homologar o auto da vistoria realizada no dia 20 de
agosto de 2014 e autorizar a liberação de 30% do valor da caução prestada para a empreitada de
“Construção do Centro de Alto Rendimento do Surf”, adjudicada à empresa Policon –
Construções, S.A., observando a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de
22 de agosto, uma vez que a receção provisória da empreitada foi realizada em 10 de julho de
2014, reportada a 31 de maio de 2013. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.11 NIPG 11931/14) ----

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

12) Empreitada “Ferrel – Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Domésticos e
Pluviais – Ligação às Águas do Oeste – 2.ª Fase e Reforço do Abastecimento de Água à Zona
Norte – 1.ª Fase – Conduta de Distribuição” – Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 826/2014: Deliberado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de junho, delegar no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento a competência para autorizar a realização de despesa com a empreitada
denominada “Ferrel – Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais –
Ligação às Águas do Oeste – 2.ª Fase e Reforço do Abastecimento de Água à Zona Norte – 1.ª
Fase – Conduta de Distribuição”, até ao montante de 350 000,00 euros. (Doc.12 NIPG 11934/14)

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:
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13) 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 827/2014: Na sequência da deliberação n.º 692/2014, tomada pela Câmara
Municipal de Peniche, em reunião 14 de julho de 2014, e considerando a informação do
Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 19 de agosto de 2014, deliberado proceder
à audiência prévia dos concorrentes, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de contratar o empréstimo para financiamento da
aquisição de um imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido
como Loja dos Vala, com a entidade bancária com a marca Montepio, nas condições por esta
apresentadas, por ser a proposta com o preço mais baixo (spread: 2,75%). ---------------------------

PROTOCOLOS:

14) Protocolo de estágio curricular – Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal de
Torres Vedras: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 828/2014: Atendendo à 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, deliberado aprovar o texto do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal de
Torres Vedras, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro
de atas, que tem por objeto a realização de um estágio curricular no âmbito do curso técnico
nível IV – recursos florestais e ambientais. (Doc.13 NIPG 11936/14)----------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

15) Realojamento de uma família no Bairro de Santa Maria, em Peniche, de uma família
residente no concelho de Leiria:-----------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 829/2014: Deliberado ratificar e reiterar a posição constante no ofício n.º
1992/14, datado de 22 de agosto de 2014, remetido pelo senhor Vice-Presidente, no exercício de
funções de presidente de câmara, à senhora Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de
Leria, relativo ao realojamento de uma família, atualmente residente no concelho de Leria, no
Bairro de Santa Maria, em Peniche, documento que aqui se dá por reproduzido e de que se
arquiva cópia 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.14 NIPG
11937/14). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

16) Parecer sobre a passagem de uma manifestação desportiva pelo concelho de Peniche –
Município de Lourinhã:---------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 830/2014: Atendendo ao solicitado pelo Município de Torres Vedras, por carta,
datada de 19 de agosto de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e
Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 21 de agosto de 2014, deliberado emitir parecer
favorável à passagem, pelo concelho de Peniche, no dia 31 de agosto de 2014, de uma
manifestação desportiva em circuito aberto, denominada Passeio de Cicloturismo, 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. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 11737/14) ----------------------------------------------------
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17) Licenciamento do evento “Noite de Fados” – Freguesia de Peniche:---------------------------
Deliberação n.º 831/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Peniche, por
requerimento, datado de 8 de agosto de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 11 de junho de 2014, deliberado ratificar o
despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 13 de agosto 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 autorizou a emissão de uma
licença para espetáculos de divertimentos públicos ao ar livre, com respetiva autorização, nos
termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, para a realização de um evento musical, no Fórum da
Parreirinha, em Peniche, no dia 14 de agosto de 2014. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não
esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG
11385/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Licenciamento da festa anual com arraial, procissão e vacada, no lugar de São
Bernardino – União Desportiva e Cultural de S. Bernardino: -----------------------------------------
Deliberação n.º 832/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela União Desportiva e Cultural de
São Bernardino, por requerimento, datado de 5 de agosto de 2014, e considerando a informação
da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 12 de agosto de 2014,
deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 13 de agosto 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:
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, de 15 a 17 de
agosto de 2014, na Rua de Santo António, em São Bernardino, e de uma vacada, no dia 14 de
agosto de 2014; Autorizou a emissão de uma licença para espetáculos de divertimento públicos
ao ar livre, para a realização de eventos musicais e de uma vacada, 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; Autorizou 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; Deferiu o pedido de autorização para a realização de uma
procissão religiosa, no dia 17 de agosto de 2014, 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. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 11232/14) ----------------------------------------------------

19) Licenciamento de festa anual com arraial, na vila de Atouguia da Baleia – Grupo
Desportivo Atouguiense: --------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 833/2014: Atendendo ao pedido efetuado pelo Grupo Desportivo Atouguiense,
por requerimento, datado de 6 de agosto de 2014, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de agosto de 2014, deliberado
ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, proferido no exercício das funções de
presidente de câmara, em 19 de agosto de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, 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, de 21 a 24 de agosto de 2014, no Largo de Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da
Baleia; Autorizou a emissão de uma licença para espetáculos de divertimento públicos ao ar
livre, para a realização de eventos musicais, e a respetiva autorização, conforme previsto no n.º 1
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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; Autorizou 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. O
senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (NIPG 11260/14) --------------------------------------------------------------------

20) Licenciamento de festa anual com baile, no Lugar da Estrada – Sporting Clube da
Estrada: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 834/2014: Atendendo ao solicitado pelo Sporting Clube da Estrada, por
requerimento, datado de 13 de agosto de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas
e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 21 de agosto de 2014, deliberado ratificar
o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, proferido no exercício das funções de
presidente de câmara, em 21 de agosto de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, 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 um
arraial com bailes, de 22 a 24 de agosto de 2014, no pavilhão desportivo da coletividade; Deferiu
o pedido de autorização para a realização de uma procissão religiosa, no dia 24 de agosto 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; 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. O senhor
Presidente da Câmara e o senhor Vereador Jorge Gonçalves não estiveram presentes na Sala de
Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 11632/14) ------------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

21) Colocação de mastro bandeira na Rua do Juncal, em Peniche – Nuno Alexandre Avelar
de Noronha: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 835/2014: Atendendo ao pedido efetuado por Nuno Alexandre Avelar de
Noronha, por requerimento, datado de 24 de junho de 2014, e considerando a informação da
Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 21 de agosto de 2014,
deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a colocação de um mastro com uma bandeira
publicitária, pelo período de um ano, no passeio público da Rua do Juncal, em Peniche, em
frente ao número cinco de polícia, na condição de ser respeitada a área de circulação mínima
para peões. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 8528/14). -----------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

22) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Noite de Fados” – Freguesia de Peniche:
Deliberação n.º 836/2014: Na sequência da deliberação n.º 831/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 13 de
agosto 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 isentou a Freguesia de Peniche do pagamento de taxas pelo licenciamento de um
evento musical, que se realizou no Fórum da Parreirinha, em Peniche, no dia 14 de agosto de
2014. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 11385/14) ----------------------------------------------------
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23) Isenção de taxas pelo licenciamento da festa anual com arraial, procissão e vacada, no
lugar de São Bernardino – União Desportiva e Cultural de S. Bernardino: ------------------------
Deliberação n.º 837/2014: Na sequência da deliberação n.º 832/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 13 de
agosto 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 isentou a União Desportiva e Cultural de São Bernardino do pagamento de taxas
pelo licenciamento da festa anual com arraial, procissão e vacada, que se realizou no lugar de
São Bernardino, de 15 a 17 de agosto de 2014. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve
presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 11232/14) ------

24) Isenção de taxas pelo licenciamento do evento “Karaoke” – Freguesia de Peniche:---------
Deliberação n.º 838/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da
Câmara, proferido no exercício das funções de presidente de câmara, em 14 de agosto de 2014,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que isentou a Freguesia de Peniche do
pagamento de taxas pela emissão de uma licença especial de ruído, referente a um evento de
karaoke, que se realizou nas instalações do Sporting Clube de Vila Maria, em Peniche, no dia 15
de agosto de 2014. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões
durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 11393/14) ----------------------------------------

25) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa anual com arraial, na vila de Atouguia da
Baleia – Grupo Desportivo Atouguiense: ------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 839/2014: Na sequência da deliberação n.º 833/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, proferido no
exercício das funções de presidente de câmara, em 19 de agosto de 2014, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que isentou o Grupo Desportivo Atouguiense do pagamento de
taxas pelo licenciamento de festa anual com arraial, que se realizou na vila de Atouguia da
Baleia, de 21 a 24 de agosto de 2014. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na
Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 11260/14) --------------------

26) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa anual com baile, no Lugar da Estrada –
Sporting Clube da Estrada:-----------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 840/2014: Na sequência da deliberação n.º 834/2014, tomada na presente
reunião, deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, proferido no
exercício das funções de presidente de câmara, em 21 de agosto de 2014, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que isentou o Sporting Clube da Estrada do pagamento de taxas
pelo licenciamento de festa anual com baile, que se realizou no Lugar da Estrada, de 22 a 24 de
agosto de 2014. O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Jorge Gonçalves não
estiveram presentes na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG
11632/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

27) Comparticipação para transporte escolar – Inês Ferreira Martinho: ---------------------------
Deliberação n.º 841/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Inês Ferreira Martinho, residente em Paço, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr.
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Afonso Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 18 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.15 DEA 1471)---------------------------

28) Comparticipação para transporte escolar – Inês Nunes Caetano: -------------------------------
Deliberação n.º 842/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Inês Nunes Caetano, residente em Paço, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr.
Afonso Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 18 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.16 DEA 1483)---------------------------

29) Comparticipação para transporte escolar – Hugo Caetano Santos: -----------------------------
Deliberação n.º 843/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Hugo Caetano Santos, residente em Paço, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr.
Afonso Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 18 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.17 DEA 1482)---------------------------

30) Comparticipação para transporte escolar – Marco António Laborinho Dias: -----------------
Deliberação n.º 844/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Marco António Laborinho Dias, residente em Casais de Mestre Mendo, a fim de poder
frequentar a Escola Básica 1.2.3 de Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 18 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.18 DEA 1815)---------------------------

31) Comparticipação para transporte escolar – Leonardo Ramos Oliveira: ------------------------
Deliberação n.º 845/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Leonardo Ramos Oliveira, residente em Coimbrã, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3
D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 18 de
agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.19 DEA 1864)-------------------------------------------------

32) Comparticipação para transporte escolar – Andreea Iona Carausan: --------------------------
Deliberação n.º 846/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
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Andreea Iona Carausan, residente em Carnide, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr.
Afonso Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 18 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.20 DEA 1471)---------------------------

33) Comparticipação para transporte escolar – Francisco Casimiro Santos: ----------------------
Deliberação n.º 847/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Francisco Casimiro Santos, residente em Paço, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr.
Afonso Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 18 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.21 DEA 1667)---------------------------

34) Comparticipação para transporte escolar – Inês Canas Rodrigues: -----------------------------
Deliberação n.º 848/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Inês Canas Rodrigues, residente em Alto Veríssimo, a fim de poder frequentar a Escola Básica
2.3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação,
datado de 18 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.22 DEA 1547)---------------------------

35) Comparticipação para transporte escolar – Carolina Fernandes Pinto:------------------------
Deliberação n.º 849/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Carolina Fernandes Pinto, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3
D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 20 de
agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.23 DEA 1896)-------------------------------------------------

36) Comparticipação para transporte escolar – Duarte Nuno Ferreira Simões: -------------------
Deliberação n.º 850/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Duarte Nuno Ferreira Simões, residente em Ribafria, a fim de poder frequentar a Escola Básica
2.3 D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 20
de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.24 DEA 1767)-----------------------------------------------

37) Comparticipação para transporte escolar – Diogo Filipe Salvador Isidro:---------------------
Deliberação n.º 851/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
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com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Diogo Filipe Salvador Isidro, residente em Consolação, a fim de poder frequentar a Escola
Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 20 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.25 DEA 1818)---------------------------

38) Comparticipação para transporte escolar – Ana Raquel Sousa Carmo: ------------------------
Deliberação n.º 852/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Ana Raquel Sousa Carmo, residente em Casal Moinho, a fim de poder frequentar a Escola
Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado
de 20 de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.26 DEA 1833)---------------------------

39) Comparticipação para transporte escolar – Mariana Alves Ferreira:---------------------------
Deliberação n.º 853/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna
Mariana Alves Ferreira, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D.
Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 20 de
agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.27 DEA 1832)-------------------------------------------------

40) Comparticipação para transporte escolar – Cristiano Ramos Neves Correia: -----------------
Deliberação n.º 854/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Cristiano Ramos Neves Correia, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica
2.3 D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 20
de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.28 DEA 1849)-----------------------------------------------

41) Comparticipação para transporte escolar – Leandro Jorge Antunes Emídio: -----------------
Deliberação n.º 855/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos
com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno
Leandro Jorge Antunes Emídio, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica
2.3 D. Luís de Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 18
de agosto de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia 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.29 DEA 1834)-----------------------------------------------

42) Subsídio pela utilização do autocarro municipal, no valor de 204,06 € – Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche: --------------------------------------------------
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Deliberação n.º 856/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, em 6 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência
estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conceder à referida entidade um subsídio, no valor de 204,06 euros, montante
correspondente à totalidade do encargo a satisfazer pela utilização de um autocarro municipal,
para uma deslocação a Amora da sua fanfarra, no dia 4 de maio de 2014, conforme previsto no
n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento de Utilização dos Autocarros Municipais. O senhor Vereador
Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste
assunto. (NIPG 11342/14) -------------------------------------------------------------------------------------

43) Apoio para o prémio em ciclismo no âmbito da manifestação desportiva em circuito
aberto, denominada Resistência do Aterro – 35 Voltas – Freguesia de Serra d'El-Rei:-----------
Deliberação n.º 857/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, em 30 de
maio de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder à referida autarquia local um
subsídio, no valor de 75,00 euros, para apoio à manifestação desportiva em circuito aberto,
denominada Resistência do Aterro – 35 Voltas, realizada no dia 3 de agosto de 2014, em Serra
d'El-Rei. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 10333/14) ----------------------------------------------------

44) Apoio financeiro para pintura do edifício sede da Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia – Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de
1902 de Atouguia da Baleia: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 858/2014: Atendendo ao solicitado pela Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, em 12 de abril de 2014, e considerando a proposta da
senhora Vereadora Clara Abrantes, datada de 22 de agosto de 2014, deliberado, no uso da
competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, conceder à referida entidade um subsídio, no valor de 2500,00 euros, para apoio
no pagamento das despesas de pintura do seu edifício sede. (NIPG 4997/14)-------------------------

45) Isenção de taxas pelo licenciamento da ação de divulgação da Festa do Avante - Partido
Comunista Português:-----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 859/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da
Câmara, proferido no exercício das funções de presidente de câmara, em 22 de agosto de 2014,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e do n.º 3 do artigo 35.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que isentou o Partido Comunista Português do
pagamento de taxas pela emissão de uma licença especial de ruído para divulgação da Festa do
Avante, nos dias 19 a 30 de agosto de 2014, entre as 15h00 e as 19h00, no Largo 5 de Outubro,
em Peniche. (NIPG 11717/14) --------------------------------------------------------------------------------

46) Apoio para a campanha de informação sobre o Ministério Público – Sindicato dos
Magistrados do Ministério Público:-------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 860/2014: Atendendo ao solicitado pelo Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público, em 6 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoiar a
referida entidade na divulgação da campanha de informação sobre o Ministério Público nos
termos indicados na sua carta n.º 298/MP/RC/2014. (NIPG 11126/14) --------------------------------

47) Apoio no âmbito do Intercâmbio Internacional – Programa Erasmus + Juventude em
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Ação, denominado “Cultural Seeds” – Adepe - Associação para o Desenvolvimento de
Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 861/2014: Atendendo ao solicitado pela Adepe - Associação para o
Desenvolvimento de Peniche, em 11 de agosto de 2014, deliberado, no uso da competência
estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, conceder à referida entidade um subsídio, no valor de 265,00 euros, e dispensar-lhe o
apoio logístico solicitado, conforme consta na sua carta n.º EG/116/14, dentro das
disponibilidades materiais do Município, incluindo a utilização gratuita da Casa Municipal da
Juventude, para a realização de um intercâmbio internacional, no âmbito do Programa Erasmus +
Juventude em Ação, denominado Cultural Seeds, que terá lugar de 1 a 8 de setembro de 2014,
promovido em parceria com a Associação Juvenil de Peniche. (NIPG 11394/14) --------------------

48) Apoios financeiros às coletividades do concelho para o ano 2014: ------------------------------
Deliberação n.º 862/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta da senhora Vereadora Clara
Abrantes, datada de 22 de agosto de 2014, relativa aos apoios financeiros às coletividades do
concelho para o ano 2014, em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 11940/14) ----------

OUTROS:

49) Fundo Florestal Permanente – Funcionamento das Equipas de Sapadores Florestais –
Pedido de Apoio – Instituto da Conservação e das Florestas: ------------------------------------------
Deliberação n.º 863/2014: Deliberado manifestar o desagrado da Câmara Municipal pelo
parecer desfavorável emitido pela Comissão de Apoio à Gestão Técnica e Financeira à
candidatura apresentada pelo Município ao Fundo Florestal Permanente e por não ter sido
atribuído qualquer apoio durante o período em que a Equipa de Sapadores Florestais esteve
operacional. Deliberado, ainda, informar o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
de que a Câmara Municipal só terá condições de manter a Equipa de Sapadores Florestais em
funcionamento se a mesma for comparticipada, reiterando os argumentos oportunamente
expressos pela Câmara Municipal sobre o assunto. (NIPG 11630/14)----------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 864/2014: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezanove e trinta 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.------------------------------------------------


