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ATA N.º 39/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 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;---------------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Legalização de um pavilhão multiusos, sito na Travessa do Galhalhaz, em
Peniche – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche; ------
-------------------3) Instalação de chuveiros junto ao molhe leste do porto de pesca, em Peniche –
Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo;---------------------------------------------------
-------------------4) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua 25 de Abril,
em Reinaldes – António Cruz Silva; -------------------------------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Plano de sinalização temporário para a Rua Marquês de Pombal, em Peniche
– Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL; ---------------------------------------------
-------------------6) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Escolas, em Atouguia da
Baleia – Maria Antónia Saldanha Coelho e Silva; ---------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Obras a realizar por administração direta, de 15 de setembro a 17 de outubro
de 2014 – Departamento de Obras Municipais; ------------------------------------------------------------
-------------------8) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Escolas, em Atouguia da
Baleia, por administração direta – Departamento de Obras Municipais; -------------------------------
-------------------9) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da
empreita de “Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e Baleal” – Construções Pragosa,
S.A.;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de liberação parcial da
caução prestada para a empreita de “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche” – Henrique
Querido - Sociedade de Construções, S.A.; -----------------------------------------------------------------
----------------- Atribuição de Galardões Honoríficos do Município de Peniche: ----------------------
-------------------11) Atribuição de galardão do Município de Peniche ao atleta profissional de
surf Kelly Slater;----- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------12) Funcionamento dos jardins-de-infância do Lugar da Estrada e de Ribafria,
no ano letivo 2014/2015;---------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
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-------------------13) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014; -------------------------------------------------
----------------- Estabelecimentos comerciais: ---------------------------------------------------------------
-------------------14) Fixação de período de funcionamento específico do estabelecimento
comercial Magnetic, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche – Joaquim Manuel Teixeira
Codinha;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------15) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada I
Passeio de Motos Clássicas – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; --
-------------------16) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora
do Rosário, e de arraial, em Bufarda – Centro Social da Bufarda;---------------------------------------
-------------------17) Licenciamento de espetáculo musical com desfile na via pública,
denominado XVIII Festival de Bandas Filarmónicas – Freguesia de Serra d'El-Rei;-----------------
-------------------18) Licenciamento de evento desportivo denominado Moche Rip Curl Pro
Peniche 2014 – Oceanptevents, S.A.; ------------------------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------19) Licenciamento da publicidade ao evento desportivo denominado Moche Rip
Curl Pro Peniche 2014 – Oceanptevents, S.A.; -------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------20) Apoio para o transporte de atletas da equipa de natação do Município –
Piscinas Municipais; --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Apoio à participação de dois atletas na etapa portuguesa do Circuito
Mundial de Bodyboard – Peniche Surfing Clube;----------------------------------------------------------
-------------------22) Dispensa do pagamento de taxas urbanísticas referentes à construção de
infraestruturas de apoio a um lar/centro de dia, sito na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel –
Associação de Solidariedade Social de Ferrel; -------------------------------------------------------------
-------------------23) Dispensa do pagamento de taxas urbanísticas referentes à ampliação de um
lar/centro de dia, sito na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel – Associação de Solidariedade
Social de Ferrel;----- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------24) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito
aberto, denominada I Passeio de Motos Clássicas – Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche; ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------25) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em
honra de Nossa Senhora do Rosário, e de arraial, em Bufarda – Centro Social da Bufarda; --------
-------------------26) Isenção de taxas pelo licenciamento do XVIII Festival de Bandas
Filarmónicas – Freguesia de Serra d'El-Rei; ----------------------------------------------------------------
-------------------27) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento desportivo denominado
Moche Rip Curl Pro Peniche 2014 – Oceanptevents, S.A.;-----------------------------------------------
----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante
Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação.---------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco 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 33/2014, da reunião camarária realizada no dia 11 de
agosto de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
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distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS BÁSICAS DOS CASAIS BRANCOS E DO CASAL
DA VALA:

Estiveram presentes na reunião os pais de alunos da EB1 do Casal da Vala. --------------------------
O senhor Presidente da Câmara informou que irá ser entregue uma providência cautelar no
tribunal e que foi enviada ao senhor Ministro da Educação a condenação pública da Câmara
Municipal pelo facto do Governo da República ter encerrado as EB1 do Casal da Vala e dos
Casais Brancos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Raul Correia, em representação dos pais de alunos da EB1 do Casal da Vala, disse
que os seus representados não concordam que os alunos do Casal da Vala vão para a EB1 do
Lugar da Estrada porque esta escola não tem as condições ideais, assim como os almoços que
são servidos e o transporte das crianças. Entregou ao senhor Presidente da Câmara uma carta
sobre o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, responsável pelo Pelouro da Educação, disse que a
EB1 do Lugar da Estrada tem todas as condições de funcionamento, tendo tido um intervenção
há cerca de seis anos, depois da intervenção realizada na EB1 do Casal da Vala. Informou que
não existe qualquer reclamação dos pais acerca das refeições fornecidas ou do transporte das
crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que não concorda com as afirmações do senhor Raul
Correia e solicitou ao senhor Vice-Presidente que mande averiguar se existe qualquer deficiência
no transporte dos alunos ou nas refeições que são servidas. ----------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que não tem dúvidas de que a EB1 do Casal da Vala,
ao nível de instalações, tem melhores condições do que a EB1 do Lugar da Estrada. Informou
que, na qualidade de Deputado à Assembleia da República, dirigiu uma pergunta ao senhor
Ministro da Educação sobre o encerramento das EB1 do Casal da Vala e dos Casais Brancos. ----
A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que nem todas as hipóteses de intervenção podem
ser a solução para o problema. Solicitou uma cópia da correspondência trocada entre o
Município e o Ministério da Educação acerca do encerramento dos estabelecimentos de ensino. -
O senhor Vereador Luís Ganhão disse que compreende a preocupação dos pais e que julga que,
neste caso, a solução do Ministério não é a melhor para os alunos. Acrescentou que a Câmara
Municipal deve fazer tudo o que está ao seu alcance para que seja cumprido o que foi acordado
com o Ministério, para que as escolas só encerrem após a construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, sublinhou que a EB1 do Lugar da Estrada não tem
problemas de salubridade nem de condições mínimas de funcionamento. -----------------------------
O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que faça uma informação
com o histórico do processo, nomeadamente o relacionamento da Câmara Municipal com o
Ministério sobre o encerramento de escolas.----------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Carta, datada de 9 de setembro de 2014, da Rip Curl Europe, S.A.S., dando conhecimento do
ponto de situação da elaboração do projeto da loja que irá construir em Peniche. (NIPG 9738/14)

*Informação, datada de 18 de setembro de 2014, do Departamento de Planeamento e Gestão
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Urbanística, dando conhecimento do ponto de situação do processo do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara informou que o senhor Vice-Presidente,
Jorge Amador, irá dar seguimento à constituição da equipa multidisciplinar referida no ponto 1.2
da informação em apreço.--------------------------------------------------------------------------------------

*Estudo de viabilidade para a implantação do edifício de apoio ao Centro de Canoagem do
Oeste, aprovado pela Câmara Municipal, em 3 de setembro de 2013. ----------------------------------

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 17 de setembro, reuniu-se com o Adjunto do senhor Secretário de Estado da
Administração Local, para tratarem de assuntos relacionados com o Programa Aproximar.--------
- No dia 17 de setembro, recebeu o senhor Diretor da Escola de Sargentos de Caldas da Rainha,
que veio apresentar cumprimentos.---------------------------------------------------------------------------
- No dia 17 de setembro, participou na apresentação de um programa europeu, denominado
Europa Criativa, que poderá ser utilizado para divulgação das Rendas de Bilros de Peniche. ------
- No dia 18 de setembro, participou numa reunião do grupo de trabalho da Oeste CIM para o
desenvolvimento da participação do Oeste no quadro do Campeonato do Mundo de Surf. ---------
- No dia 18 de setembro, recebeu um membro da Amal, que, em conjunto com a OxyCapital,
gere um fundo que adquiriu a empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A.----------------------------
- No dia 18 de setembro, recebeu a visita do Governador do Distrito Rotário. ------------------------
- No dia 18 de setembro, esteve presente na antestreia do vídeo I Love Kuduro. ---------------------
- No dia 19 de setembro, esteve presente na comemoração do vigésimo aniversário da Valorsul. -
- No dia 19 de setembro, esteve presente na cerimónia de entrega dos Prémios Turismo.-----------
- Nos dias 20 e 21 de setembro, acompanhou um campeonato do Península de Peniche Surf
Clube. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de setembro, esteve presente na inauguração da sede do Berlengas Bike Team. -------
O senhor Presidente da Câmara deixou uma palavra de apreço e reconhecimento para todos os
trabalhadores do Município que estiveram envolvidos na reabilitação das EB1 de Serra d'El-Rei,
Ferrel e Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 15 a 22 de setembro do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião com o Dr. Paulo Faria sobre a elaboração da Providência Cautelar relativa às
Escolas do Casal da Vala e dos Casais Bancos.
- Na reunião de elaboração do mapa de obras municipais;
- Na iniciativa promovida pela Câmara Municipal “A Poesia Anda Por Aí”. Este momento
cultural dedicado à poesia medieval contou com a presença dos atores Luís Aleluia, Luísa
Ortigoso e Sónia Vitorino. Mais um investimento cultural por parte da Câmara Municipal na
vila de Atouguia da Baleia;
- Nos Festejos em honra da Nossa Senhora da Piedade, em Serra d'El-Rei;
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- Na reunião sobre o projeto Aproximar;
- Na Apresentação de cumprimentos do senhor Comandante da Escola de Sargentos do
Exército, Coronel Sardinha;
- Na visita dos membros da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal às obras municipais
em curso;
- Na Inauguração da sede do Clube de BTT "Berlengas Bike Team". A inauguração deste
espaço, pertencente ao Município de Peniche, surge na sequência do Protocolo assinado entre
as duas entidades a 4 de agosto de 2014, Dia do Município. O Clube BTT Berlengas Bike Team
tem como objetivo fomentar a prática da modalidade desportiva do ciclismo, essencialmente na
vertente do BTT, enquanto atividade ligada ao desporto lúdico e ao lazer, numa lógica
predominantemente não competitiva. Uma alternativa aos momentos desportivos e de lazer
disponível para todos os interessados.» ---------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Esteve no Centro Distrital da Segurança Social de Leiria, para tratar de assuntos relacionados
com o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. -------------------------------------------
- Participou na reunião do Grupo de Trabalho com Idosos. ----------------------------------------------
- Participou no Fórum dos Cuidadores. ----------------------------------------------------------------------
- Esteve presente na sessão de esclarecimento da Polícia de Segurança Pública sobre as novas
notas de dez euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------
- Participou na reunião do grupo de organização da Semana da Juventude, para preparar as
atividades do corrente ano e do próximo ano. --------------------------------------------------------------
- Informou das atividades que se irão realizar no Parque Urbano da Cidade para celebrar o Dia
Mundial do Coração. -------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Lembrou as suas intervenções, em reuniões passadas, sobre a situação da Rua do Celeiro, em
Atouguia da Baleia, e referiu que, com o início das chuvas, a situação se agravou. O senhor
Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que
remeta o assunto ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. ----------------------------
- Disse que recebeu uma carta da 102 FM Rádio, que também foi enviada aos restantes membros
da Câmara Municipal, e perguntou se o assunto será agendado para uma reunião da Câmara
Municipal. O senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal tem privilegiado a
102 FM Rádio para a divulgação das suas atividades, sendo o órgão de comunicação social que
mais fatura ao Município.--------------------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Solicitou, novamente, uma informação com o valor despendido pelo Município na intervenção
que foi efetuada na muralha da Fortaleza de Peniche. O senhor Presidente da Câmara solicitou
ao senhor Vice-Presidente que prepare a informação solicitada. ----------------------------------------
- Solicitou uma informação sobre o ponto de situação das obras que estão a ser efetuadas nos
fogos do Bairro Senhor do Calvário. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora
Vereadora Clara Abrantes que prepare a informação solicitada.-----------------------------------------
- Perguntou se se pode analisar uma videira que foi encontrada no entroncamento da Rua do
Farol com a Estrada Marginal Sul, em Peniche, para se saber se existe alguma relação com as
antigas vinhas da península de Peniche. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor
Vice-Presidente que, com o Departamento de Energia e Ambiente, estude a situação. --------------
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- Perguntou qual a periodicidade para a limpeza dos carros de recolha de resíduos sólidos
urbanos. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que os carros são lavados
regularmente e que dará uma informação mais pormenorizada após consultar os serviços. ---------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que a situação, de inundação frequente, do ecocentro da Prageira se mantém. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que já solicitou ao Departamento de Energia e
Ambiente que apresente uma proposta de solução para o problema do ecocentro da Prageira. -----
- Disse que foram colocados lancis de cimento junto à antiga fonte da Baleal. O senhor
Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente para verificar o que se passou. -------
- Referiu que as areias continuam a acumular-se, com frequência, no pontão de acesso à ilha do
Baleal. O senhor Presidente da Câmara informou que estão a decorrer os trâmites concursais
das aquisições para se adjudicar as empreitadas. -----------------------------------------------------------
- Disse que foi depositada massa asfáltica no Pinhal Municipal do Vale Grande e que esta
deveria ser retirada. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente para
verificar o que se passou. --------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu que existem eletrodomésticos e mobiliário abandonado, nomeadamente junto a uma
antiga lixeira de Ferrel. O senhor Presidente da Câmara disse que irá ser realizada uma
campanha informativa sobre a recolha de monstros. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador,
disse que o Município é um dos que maior esforço faz para a recolha de monstros. -----------------
- Disse que o corta-canas ainda não foi às freguesias de Ferrel e de Serra d'El-Rei. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que tem havido dificuldade na disponibilidade dos
motoristas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou quando se realizarão as obras no Largo da Igreja, em Casais Brancos. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que as referidas obras estão programadas no mapa
de obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 colocação de uma cabine para guarda de botijas
de gás, no passeio público da Rua Cidade de Viseu, em Peniche – Humberto da Anunciação
Pinto dos Santos: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 929/2014: Deliberado, por maioria, com duas abstenções, dos senhores
Vereadores do Partido Socialista, e cinco votos a favor, dos restantes membros da Câmara
Municipal, 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, indeferir o pedido apresentado por Humberto da Anunciação
Pinto dos Santos, em 14 de abril de 2014, reiterado em 29 de agosto de 2014, para ocupação do
domínio público municipal com uma cabine para guarda de botijas de gás, no passeio público da
Rua Cidade de Viseu, em Peniche, com o fundamento de que ao aceitar a pretensão do
requerente a Câmara Municipal estaria a constituir um precedente que teria de ser considerado
em solicitações idênticas. --------------------------------------------------------------------------------------
Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata entregaram a seguinte declaração de voto:
«Declaração de voto
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Colocação de cabine para botijas de gás em espaço público
Os vereadores eleitos pelo PSD votam a favor do indeferimento do pedido de instalação de
cabine para botija de gás em espaço público, de acordo com a proposta dos serviços técnicos da
DGUO e também por considerarem que a possível instalação vem abrir um precedente nesta
matéria. Pedidos semelhantes não têm sido admitidos com base nos fundamentos apresentados
pelo departamento técnico desta câmara municipal e por isso entendem os Vereadores que se
deve manter a lógica das deliberações quanto ao tipo de instalações que podem ser admitidas
em espaço público. Somos sensíveis aos argumentos apresentados pelo requerente,
nomeadamente a sua condição física. No entanto sabemos que, mediante acordo, os
comercializadores de gás do concelho fazem a entrega das botijas nos pisos superiores dos
edifícios. Por outro lado esta situação é provisória porque atualmente o gás canalizado está em
fase de instalação na cidade de Peniche, resolvendo também este tipo situações.» ------------------
Os senhores Vereadores do Partido Socialista informaram que também iriam entregar declaração
de voto, o que não fizeram até ao fecho da presente ata. (DPGU R281/14)----------------------------

2) Legalização de um pavilhão multiusos, sito na Travessa do Galhalhaz, em Peniche –
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche:--------------
Deliberação n.º 930/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 11 de setembro de 2014, deliberado, no uso das competências
estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação, aprovar o projeto de arquitetura referente ao pedido de
licenciamento de obras, apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa
Senhora da Ajuda de Peniche, em 16 de fevereiro de 2011, para legalização de um pavilhão
multiusos, sito na Travessa do Galhalhaz, em Peniche, conforme consta na informação do
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 11 de setembro de
2014, nomeadamente quanto à lotação que se fixa em 120 pessoas no recinto desportivo e 1838
lugares de público, devendo os projetos de especialidade cumprirem as condições do parecer
técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 20 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.1 DPGU 46/11)---------------------------------------------------------------------------

3) Instalação de chuveiros junto ao molhe leste do porto de pesca, em Peniche – Divisão de
Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo: --------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 931/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 18 de setembro de 2014, deliberado aprovar o estudo para a instalação de
chuveiros junto ao molhe leste do porto de pesca, em Peniche, elaborado pela Divisão de
Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo. ----------------------------------------------------------------

4) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua 25 de Abril, em Reinaldes
– António Cruz Silva:------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 932/2014: Atendendo ao solicitado por António Cruz Silva, em 2 de setembro
de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 19 de setembro de
2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 3 de setembro de 2014,
que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas,
deliberado autorizar a emissão de um aditamento à certidão de propriedade horizontal, referente
ao prédio urbano, sito na Rua 25 de Abril, em Reinaldes, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche sob o n.º 12112, da freguesia de Atouguia da Baleia, para passar a constar que
o edifício é composto por rés-do-chão e primeiro andar. (Doc.2 NIPG 13037/14) -------------------
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TRÂNSITO:

5) Plano de sinalização temporário para a Rua Marquês de Pombal, em Peniche –
Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL:----------------------------------------------
Deliberação n.º 933/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 19 de setembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida
nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, e observando os
artigos 3.º e 75.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovar o projeto de sinalização
temporária a implementar na Rua Marquês de Pombal, Rua Garrett e Rua Salvador Franco, em
Peniche, durante o período em que decorrerem as obras de remodelação de um edifício, sito nas
referidas artérias, promovidas pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, nas
condições das informações da Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas e do
Departamento de Obras Municipais, datadas de 18 de setembro de 2014, devendo ser dado
conhecimento do projeto e das condições da sua aprovação à Polícia de Segurança Pública e à
Comissão Municipal de Trânsito. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU 246/14) --------------------------

6) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Escolas, em Atouguia da Baleia – Maria
Antónia Saldanha Coelho e Silva: --------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 934/2014: Atendendo ao solicitado por Maria Antónia Saldanha Coelho e Silva,
em 6 de junho de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada
de 18 de setembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 17
de junho de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se arquivam cópias em
pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida nos n.os 1 e 2 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a aplicação de uma linha
ziguezague (M14), de acordo com o n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento de Sinalização de
Trânsito, na Rua das Escolas, em Atouguia da Baleia, conforme ilustrado na supramencionada
informação do Departamento de Obras Municipais. (Doc.4 NIPG13042/14) -------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

7) Obras a realizar por administração direta, de 15 de setembro a 17 de outubro de 2014 –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 935/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 18 de setembro de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º
7/2014, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documentos que aqui se dão por
reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a
realizar pelo Departamento de Obras Municipais do Município, por administração direta, no
período de 15 de setembro a 17 de outubro de 2014, ratificar a realização das obras executadas
entre os dias 15 e 22 de setembro de 2014, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e autorizar a realização das obras ainda não executadas, no uso
da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
(Doc.5 NIPG 13044/14)----------------------------------------------------------------------------------------

8) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Escolas, em Atouguia da Baleia, por
administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------
Deliberação n.º 936/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 18 de setembro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb)
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do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a
realizarem por administração direta as obras necessárias para a aplicação de uma linha
ziguezague (M14), na Rua das Escolas, em Atouguia da Baleia, para execução da deliberação n.º
934/2014, tomada na presente reunião. (NIPG 13042/14) ------------------------------------------------

9) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreita de
“Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e Baleal” – Construções Pragosa, S.A.: ---
Deliberação n.º 937/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Construções Pragosa, S.A.,
por carta, recebida em 6 de agosto de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente
da Câmara, datada de 17 de setembro de 2014, e a informação do Departamento de Obras
Municipais, datada de 16 de setembro 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 Francisco Manuel Ferreira da Silva e engenheiro José Agostinho
Saldanha Coelho e Silva para constituírem a comissão de vistoria para efeitos de receção
definitiva da empreita de “Beneficiação da Estrada Municipal entre Peniche e Baleal”. (Doc.6
NIPG 13039/14)-------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de 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 938/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Henrique Querido - Sociedade
de Construções, S.A., por carta, recebida em 9 de setembro de 2014, e considerando a proposta
do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 18 de setembro de 2014, e a informação do
Departamento de Obras Municipais, datada de 15 de setembro 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 José Agostinho Saldanha Coelho e Silva e
engenheiro Nuno Fernando Mendo Alonso de Carvalho para constituírem a comissão de vistoria
para efeitos de liberação parcial da caução prestada para a empreita de “Ampliação do Cemitério
Municipal de Peniche”. (Doc.7 NIPG 12495/14) ----------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO DE GALARDÕES HONORÍFICOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE:

11) Atribuição de galardão do Município de Peniche ao atleta profissional de surf Kelly
Slater:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 939/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º
do Regulamento para Atribuição de Galardões Honoríficos do Município de Peniche, aprovar a
seguinte proposta apresentada pelo senhor Presidente da Câmara: --------------------------------------
«Considerando que Kelly Slater, surfista profissional:
• Foi 11 vezes campeão mundial e está na corrida pelo 12.º título;
• Foi campeão, em Peniche, em 2010, e encontra-se a caminho da 6.ª participação;
• Sempre se disponibilizou para conferências de imprensa, com boas palavras sobre Peniche e
Portugal, e esteve presente na inauguração do Centro de Alto Rendimento, aceitando dar o seu
nome a um dos sete quartos;
• Destacando-se pela longevidade e correção de carreira, sem escândalos ou episódios menos
abonatórios, impecável como pessoa pública, tem dado um importante contributo, com chancela
de qualidade, no incremento acentuado do turismo de surf;
• É uma lenda viva, muito influente em boas decisões da Association of Surfing Professionals
(ASP) e na sua modernização, e mantém-se humano e humilde;
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• Constitui um exemplo para a juventude.
Proponho, ao abrigo do Regulamento para Atribuição de Galardões Honoríficos, que a Câmara
Municipal atribua ao atleta de surf Kelly Slater a Chave de Ouro da Cidade.» ----------------------

EDUCAÇÃO:

12) Funcionamento dos jardins-de-infância do Lugar da Estrada e de Ribafria, no ano letivo
2014/2015: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 940/2014: Deliberado ratificar o teor do ofício n.º 2402/2014, datado de 18 de
setembro de 2014, assinado pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, remetido ao
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, que assume o compromisso do Município se
responsabilizar pela manutenção dos espaços, pelo pagamento do expediente e das comunicações
e pela afetação do pessoal não docente para o funcionamento dos jardins-de-infância do Lugar da
Estrada e de Ribafria, no ano letivo 2014/2015. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve
presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. ----------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

13) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de
Atividades Municipais, para o ano de 2014:---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 941/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar uma alteração aos
documentos previsionais para o ano 2014 (modificação n.º 14), 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. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (NIPG 13104/14) ------------------------------------------------------------------------------

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:

14) Fixação de período de funcionamento específico do estabelecimento comercial Magnetic,
sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche – Joaquim Manuel Teixeira Codinha: ----------
Deliberação n.º 942/2014: Atendendo ao solicitado por Joaquim Manuel Teixeira Codinha, por
requerimento, recebido em 12 de setembro de 2014, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 12 de setembro de 2014, deliberado
ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 12 de setembro 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
que o estabelecimento comercial Magnetic, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, na
madrugada de 13 de setembro de 2014, pudesse encerrar até às cinco 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. O senhor Vereador Jorge
Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto.
(NIPG 12705/14)------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

15) Licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto, denominada I Passeio de
Motos Clássicas – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche:-------------
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Deliberação n.º 943/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, por requerimento, recebido em 12 de setembro de 2014, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 18 de setembro de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma licença, conforme
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março, para a
realização de uma manifestação desportiva em circuito aberto, denominada I Passeio de Motos
Clássicas, que terá lugar no dia 28 de setembro de 2014, no concelho de Peniche. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação
deste assunto. (NIPG 12709/14) ------------------------------------------------------------------------------

16) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Rosário,
e de arraial, em Bufarda – Centro Social da Bufarda: --------------------------------------------------
Deliberação n.º 944/2014: Atendendo ao pedido efetuado pelo Centro Social da Bufarda, por
requerimento, recebido em 3 de setembro de 2014, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de setembro de 2014, deliberado:
Autorizar a emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e
15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de arraial com baile, de 3
a 6 de outubro de 2014, no pavilhão da coletividade, sito na Rua Direita, em Bufarda; Deferir o
pedido de autorização para a realização de uma procissão, em honra de Nossa Senhora do
Rosário, no dia 5 de outubro de 2014, entre as 16h30 e as 17h30, 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. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante
a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 12307/14) --------------------------------------------------

17) Licenciamento de espetáculo musical com desfile na via pública, denominado XVIII
Festival de Bandas Filarmónicas – Freguesia de Serra d'El-Rei:-------------------------------------
Deliberação n.º 945/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, por
requerimento, recebido em 9 de setembro de 2014, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 18 de setembro 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 um festival de bandas
filarmónicas, no dia 5 de outubro de 2014, no edifício sede da Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei, sito em Serra d'El-Rei, e deferir o pedido de autorização
para a realização de um desfile de bandas filarmónicas, no dia 5 de outubro de 2014, entre as
14h00 e as 15h00, nos termos do artigo 8.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 12518/14) ----------------------------------------------------

18) Licenciamento de evento desportivo denominado Moche Rip Curl Pro Peniche 2014 –
Oceanptevents, S.A.: -------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 946/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela empresa Oceanptevents, S.A.,
por requerimento, recebido em 12 de setembro de 2014, e considerando a informação da Secção
de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de setembro 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 um evento
desportivo denominado Moche Rip Curl Pro Peniche 2014. O senhor Vereador Jorge Gonçalves
não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG
12737/12)---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

19) Licenciamento da publicidade ao evento desportivo denominado Moche Rip Curl Pro
Peniche 2014 – Oceanptevents, S.A.: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 947/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela empresa Oceanptevents, S.A.,
por requerimento, recebido em 12 de setembro de 2014, e considerando a informação da Secção
de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 17 de setembro de 2014,
deliberado autorizar a emissão de uma licença para a colocação de publicidade ao evento
desportivo denominado Moche Rip Curl Pro Peniche 2014, nos termos do artigo V 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 12737/14) --------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

20) Apoio para o transporte de atletas da equipa de natação do Município – Piscinas
Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 948/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 19 de
setembro de 2014, deliberado autorizar o transporte gratuito de quatro atletas da equipa de
natação do Município, da EB 2.3 de Atouguia da Baleia para Peniche, em viatura propriedade do
Município conduzida por trabalhador do Município de Peniche, nos termos da informação do
Encarregado Operacional das Piscinas Municipais, datada de 18 de setembro de 2014, que aqui
se dá por reproduzida 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.8 NIPG 13035/14) ----------------------------------------------------------------------

21) Apoio à participação de dois atletas na etapa portuguesa do Circuito Mundial de
Bodyboard – Peniche Surfing Clube:-----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 949/2014: Atendendo ao solicitado pelo Peniche Surfing Clube, por carta,
recebida em 19 de setembro 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 500,00 euros, destinado a apoiar a participação de dois atletas
na etapa portuguesa do Circuito Mundial de Bodyboard. Os senhores Vereadores Jorge
Gonçalves e Cristina Leitão não estiveram presentes na Sala de Sessões durante a apreciação e
votação deste assunto. (NIPG 13122/14) --------------------------------------------------------------------

22) Dispensa do pagamento de taxas urbanísticas referentes à construção de infraestruturas
de apoio a um lar/centro de dia, sito na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel – Associação de
Solidariedade Social de Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 950/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação de Solidariedade Social de
Ferrel, em 12 de junho de 2014, deliberado deferir o pedido de dispensa do pagamento das taxas
devidas pelo licenciamento das obras de construção de infraestruturas de apoio a um lar/centro
de dia, sito na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do
Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche e com os
fundamentos constantes na informação n.º 51/2014, datada de 2 de setembro de 2014, do
Gabinete Jurídico, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas. Os senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Luís Ganhão não estiveram presentes
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na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (Doc.9 DPGU 183/11 NIPG
12308/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

23) Dispensa do pagamento de taxas urbanísticas referentes à ampliação de um lar/centro de
dia, sito na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel – Associação de Solidariedade Social de
Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 951/2014: Atendendo ao solicitado pela Associação de Solidariedade Social de
Ferrel, em 12 de junho de 2014, deliberado deferir o pedido de dispensa do pagamento das taxas
devidas pelo licenciamento das obras de ampliação de um lar/centro de dia, sito na Rua Barbosa
du Bocage, em Ferrel, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e
Compensações Urbanísticas do Município de Peniche e com os fundamentos constantes na
informação n.º 51/2014, datada de 2 de setembro de 2014, do Gabinete Jurídico, que aqui se dá
por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. Os senhores
Vereadores Jorge Gonçalves e Luís Ganhão não estiveram presentes na Sala de Sessões durante
a apreciação e votação deste assunto. (Doc.9 DOGU 10/14 NIPG 12308/14)-------------------------

24) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva em circuito aberto,
denominada I Passeio de Motos Clássicas – Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche:---------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 952/2014: Na sequência da deliberação n.º 943/2014, 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 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche do
pagamento de taxas pelo licenciamento da manifestação desportiva em circuito aberto,
denominada I Passeio de Motos Clássicas, a realizar no dia 28 de setembro de 2014, no concelho
de Peniche. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante
a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 12709/14) --------------------------------------------------

25) Isenção de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa
Senhora do Rosário, e de arraial, em Bufarda – Centro Social da Bufarda:------------------------
Deliberação n.º 953/2014: Na sequência da deliberação n.º 944/2014, 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 o Centro Social da Bufarda do pagamento de taxas pelo licenciamento de
festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora do Rosário, e de arraial, a realizar nos
dias 3 a 6 de outubro de 2014, em Bufarda. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve
presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto. (NIPG 12307/14) ------

26) Isenção de taxas pelo licenciamento do XVIII Festival de Bandas Filarmónicas –
Freguesia de Serra d'El-Rei: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 954/2014: Na sequência da deliberação n.º 945/2014, 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 Freguesia de Serra d'El-Rei do pagamento de taxas pelo licenciamento do
XVIII Festival de Bandas Filarmónicas, a realizar no dia 5 de outubro 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 12518/14) ----------------------------------------------------

27) Isenção de taxas pelo licenciamento de evento desportivo denominado Moche Rip Curl
Pro Peniche 2014 – Oceanptevents, S.A.: ------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 955/2014: Na sequência das deliberações n.os 946/2014 e 947/2014, tomadas na
presente reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e
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Preços do Município, isentar a empresa Oceanptevents, S.A. do pagamento de taxas pelo
licenciamento do evento desportivo denominado Moche Rip Curl Pro Peniche 2014, incluindo
licenças de publicidade e especial de ruído, a realizar nos dias 12 a 23 de outubro de 2014, em
Peniche. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 12737/14) ----------------------------------------------------

OUTROS:

28) Processos referentes ao estabelecimento comercial denominado Restaurante Cabem
Todos, sito na Rua Viola, em Consolação: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 956/2014: Deliberado apreciar processos referentes ao estabelecimento
comercial denominado Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação, na
próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, pelas 15h30m, devendo estar presentes na Sala
de Sessões a Chefe da Divisão Administrativa, a técnica superior jurista Lisa Cardoso e o técnico
superior de arquitetura José Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 957/2014: 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 dezassete horas, 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.------------------------------------------------


