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ATA N.º 43/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014

Aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores 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 intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Legalização de ampliações e alterações efetuadas numa moradia, sita na Rua
da Mocidade, no Lugar da Estrada – Maria Fé Costa Correia e Outros;--------------------------------
-------------------2) Instalação de um parque de campismo rural, no sítio do Ninho do Corvo, em
Ferrel – ITL - Investimentos Turísticos, L.da;---------------------------------------------------------------
-------------------3) Legalização de um anexo e uma churrasqueira, construídos no logradouro de
um prédio urbano, sito na Rua da Alegria, em Serra d'El-Rei – Daniel Duarte Gonçalves; ---------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Cedência de uma parcela de terreno, sita na Rua de Santa Ana, em Peniche,
com a área de 350,00 m2, para implantação de uma estufa – Cercipeniche - Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o
Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao
Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr. Francisco
Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro situado entre a
antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade de Peniche; --------
-------------------6) Projeto de sinalização temporário para a Avenida da Liberdade, em Serra
d'El-Rei;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Sinalização vertical com a indicação de Mercado Municipal; --------------------
-------------------8) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e respetiva sinalização rodoviária, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche – Rui
Manuel da Silva Guerreiro;------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e respetiva sinalização rodoviária, no Largo dos Cortiçais, em Peniche – Daniela
Correia Gonçalves;----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Colocação de sinalização vertical com a indicação de Mercado Municipal,
por administração direta – Departamento de Obras Municipais;-----------------------------------------
-------------------11) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
condicionada e colocação de sinalização rodoviária, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, por
administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------
-------------------12) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade
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condicionada e colocação de sinalização rodoviária, no Largo dos Cortiçais, em Peniche, por
administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------
----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Reapreciação do valor de renda de casa – Júlio Elias dos Santos Marques;- -
-------------------14) Reapreciação do valor de renda de casa – Rosa Anaíde Martins Ferreira
Almeida;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------15) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores
Sitas na Ilha da Berlenga; --------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------16) Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento, para o ano de 2015;-----------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o
ano de 2015;---------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para
o ano de 2015;-------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Cumprimento do preceituado na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro:------------------
-------------------19) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais
identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos
plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada
ano – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; -------------------------------------------------
----------------- Contratação de empréstimos:----------------------------------------------------------------
-------------------20) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais; ---------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------21) Ocupação de espaço público para a realização do arraial da festa em honra
de Santa Quitéria, na vila de Ferrel – Freguesia de Ferrel; -----------------------------------------------
-------------------22) Ocupação de espaço público para a realização de um evento promocional,
junto à Avenida da Praia, na localidade de Casais do Baleal – Despomar, L.da;-----------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------23) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santa Quitéria,
e arraial ao ar livre, na vila de Ferrel – Freguesia de Ferrel;----------------------------------------------
-------------------24) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora
da Conceição, e arraial, na localidade de Reinaldes – Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva Reinaldense; ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------25) Licenciamento de evento promocional - Despomar, L.da;------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------26) Apoio para a realização do encontro Parcerias de Ação e Trabalho em Rede
– O GPS: de uma Lógica de Projeto a um Modelo de Intervenção – Adepe - Associação para o
Desenvolvimento de Peniche; ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------27) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com
procissão, em honra de Santa Quitéria, e arraial ao ar livre, na vila de Ferrel – Freguesia de
Ferrel;----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com
procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, e arraial, na localidade de Reinaldes –
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense; ---------------------------------------------
-------------------29) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Fonseca Costa; ------------
-------------------30) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e
Intervenção Social.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
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A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, no exercício das funções de
presidente da câmara, eram catorze horas e quarenta minutos, encontrando-se na sala seis dos
sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------------------
Não compareceu à reunião o senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da
Câmara Municipal, por se encontrar a representar o Município no acompanhamento à etapa de
Portugal do campeonato do mundo de surf, que estava a decorrer na praia de Supertubos. ---------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 39/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 22 de setembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

O senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de presidente da câmara, 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: ---------------------------------------------
- Rosa Maria Miranda Sousa, que se queixou, mais uma vez, que o seu vizinho ocupou um espaço
público, confinante com a sua casa, e vedou o terreno com muros. A Chefe da Divisão
Administrativa deu conhecimento do ponto de situação do processo. O senhor Vice-Presidente,
Jorge Amador, informou que se trata de um assunto da competência do senhor Presidente da
Câmara, não podendo a Câmara Municipal intervir, pelo que lhe vai transmitir a intervenção da
munícipe e a necessidade de se repor a legalidade. -----------------------------------------------------------
- Hernâni Santos e a equipa que está a trabalhar num projeto para instalação de um parque de
campismo, direcionado para surfistas, com características ecológicas e de preservação da
vegetação e floresta existente, na Rua do Juncal, em Casais de Mestre Mendo, cuja informação
prévia obteve parecer favorável pela deliberação n.º 250/2014, tomada pela Câmara Municipal
de Peniche, em 31 de março de 2014, que fizeram uma apresentação do referido projeto. O
senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, agradeceu a apresentação que foi feita sobre o projeto
e deixou uma palavra de apreço e reconhecimento pela coragem de pretenderem investir na atual
conjuntura económica. Adjetivou o projeto de bonito e interessante e com muita qualidade.
Acrescentou que a Coligação Democrática Unitária tomou uma decisão certa ao apostar no surf.
A senhora Vereadora Cristina Leitão disse que o projeto é muito interessante, indo ao encontro
do que Peniche precisa, porque nem sempre o que se tem feito em Peniche é interessante, do
ponto de vista arquitetónico, o que prejudica a paisagem de excelência que existe. O senhor
Vereador Luís Ganhão disse que o Município deve apoiar todos os projetos de investimento no
concelho e que os que se diferenciam positivamente devem ser, ainda mais, acarinhados e
apoiados. Acrescentou que lhe agrada o projeto apresentado. Alertou para a necessidade de o
projeto prever a preservação e rejuvenescimento da floresta existente, nomeadamente dos
pinheiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Ofício, datado de 23 de setembro de 2014, da Direção-Geral do Tesouro, dando conhecimento
do valor da taxa de juro a aplicar ao segundo desembolso do empréstimo do PAEL. ----------------
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*Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a 30 de setembro de 2014, lista nominal dos trabalhadores
contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego
inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço em setembro de 2014, e total de horas
extra por trabalhador no período de janeiro a setembro de 2014. ----------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 14 a 20 de outubro
corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião com os Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Lugar da Estrada;
- Na vistoria referente à ampliação do Cemitério de Peniche;
- Na reunião de coordenação dos serviços de Educação, Desporto e Rendas de Bilros;
- Na vistoria sobre a beneficiação da estrada entre Peniche e o Baleal;
- Nas iniciativas evocativas do Dia Mundial da Alimentação, dinamizadas pelas Escolas Básicas
de Serra d’El-Rei e de Ferrel;
- Na cerimónia de celebração do 15.º aniversário da Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar;
- Na cerimónia de entrega da chave de ouro da cidade ao surfista profissional Kelly Slater;
- Na abertura da loja Rip Curl na cidade de Peniche. Estiveram presentes neste evento além de
várias individualidades, o atleta Gabriel Medina, e o Vice-Prefeito da cidade deste jovem
surfista;
- No I Convívio de Atletismo promovido pela Junta de Freguesia de Peniche. Uma iniciativa que
elogia os atletas de Peniche na sua variante de atletismo;
- No concerto do grupo penichense “Némanus”, no coliseu do Porto. Este grupo afirma mais
uma vez a sua carreira e, com ela, o nome de Peniche.
- Informou que foram retomadas, no dia 17 de outubro, as seguintes obras municipais: Fórum
de Serra d’El-Rei, Snack Bar – Mini Mercado do Parque Municipal de Campismo. O DOM –
Departamento de Obras Municipais iniciou no referido dia, as obras da ETRS e do Largo da
Igreja de Casais Brancos. Informou ainda que estão a ser executadas melhorias na rede viária
da localidade de Consolação.
- Nas várias atividades integradas no Moche Rip Curl Pro Portugal. Peniche tem sido palco de
uma acentuada afluência de visitantes, talvez a maior afluência num tão curto espaço temporal,
na sua longa existência como concelho. Registo e verifico com agrado a dinâmica que se tem
criado junto dos restaurantes da cidade e bares da zona dos Supertubos, entre outros
estabelecimentos. Peniche continua a ter ondas de referência mundial posicionando-se como a
verdadeira Capital da (boa) Onda. Peniche e todos aqueles que investem na organização deste
evento estão de parabéns. Queremos e merecemos continuar a proporcionar grandes momentos
associados a esta modalidade que conta com cada vez mais aficionados em Portugal e no
mundo.»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, por escrito, o seguinte voto de felicitação:
«FELICITAÇÃO ao Grupo musical “Némanus”
É com especial agrado que envio as minhas felicitações ao grupo de música Némanus pela sua
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forte projeção nacional. Este grupo, oriundo de Peniche, tornou-se num dos fenómenos musicais
mais relevantes dos últimos tempos, alcançando grande sucesso nas tabelas de air-play das
rádios e top’s de vendas.
Em nome da Câmara Municipal de Peniche, saúdo todos os elementos deste grupo incluindo a
equipa técnica que com a sua vontade, persistência e dedicação, dão o seu contributo para este
excelente desempenho e projeção.
Votos das maiores felicidades pessoais e artísticas.» -----------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento de que participou numa reunião, com o Ministério Público, no âmbito da
constituição de uma comissão de acompanhamento de pessoas idosas, e numa reunião com
professores de escolas promotoras de saúde.----------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Perguntou se existe alguma informação dos serviços do Município sobre a praga que está a
infestar as palmeiras de Peniche, nomeadamente as dos jardins públicos. O senhor Diretor do
Departamento de Energia e Ambiente entregou a todos os membros da Câmara Municipal
uma cópia da informação n.º 92, datada de 3 de outubro de 2014, elaborada pela Divisão de
Ambiente e Serviços Urbanos, sobre a ocorrência da praga denominada Escaravelho-da-Palmeira
[Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)] na cidade de Peniche, em particular nas Palmeiras-das-
Canárias (Phoenix canariensis) localizadas no Jardim Principal/Parque do Baluarte e as medidas
de atuação, nomeadamente o abate das palmeiras muito infestadas (sem capacidade de
recuperação) ou mortas e a consulta efetuada ao Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de
Almeida para avaliação fitossanitária das palmeiras com sintomas leves ou pouco infestadas. O
senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que a proposta de Orçamento Municipal para
2015 prevê verba para combater este problema.------------------------------------------------------------
- Disse que o edifício das Piscinas Municipais está a necessitar de obras de manutenção. O
senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que os edifícios escolares foram definidos como
a prioridade de intervenção e, por isso, há outros edifícios municipais que terão de esperar pela
capacidade financeira do Município para serem algo de manutenção. ----------------------------------
- Referiu que o senhor Presidente da Câmara, em 16 de outubro de 2014, proferiu um despacho
autorizando que os estabelecimentos comerciais de restauração e/ou bebidas do concelho de
Peniche, nas madrugadas de 18 e 19 de outubro de 2014, por ocasião da etapa de Portugal do
campeonato do mundo de surf, pudessem encerrar até duas horas após o horário estabelecido
para cada estabelecimento, mas que o mesmo não está na ordem do dia para ser ratificado.
Acrescentou que este tipo de assuntos, por se saber com bastante antecedência a data do evento e
haver experiência de anos anteriores, devem ser atempadamente incluídos na ordem do dia da
reunião da Câmara Municipal para aprovação e não para ratificação. O senhor Vice-Presidente,
Jorge Amador, disse que o referido despacho será presente à próxima reunião da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu que existem sinais de trânsito sem pintura e sugeriu que os trabalhadores da Secção de
Fiscalização estejam atentos a estes pormenores e comuniquem superiormente as anomalias
verificadas. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que tomou nota da observação do
senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lembrou que, por sugestão do Partido Socialista, foram incluídos no Orçamento Municipal
para o corrente ano a instalação de sanitários públicos no Mercado Abastecedor de Peniche e o
estudo para a reabilitação do Mercado Municipal de Peniche e disse que gostaria que os serviços
informassem sobre o que já foi efetuado para a instalação dos sanitários. O senhor Vice-
Presidente, Jorge Amador, disse que tomou nota da solicitação do senhor Vereador. -------------
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- Perguntou se os vendedores ambulantes que se encontram instalados no largo fronteiro ao
Mercado Municipal pagam terrado e disse que tem constatado que, após a retirada dos
vendedores, o referido espaço e a Rua Arquiteto Paulino Montez ficam com muito lixo. O senhor
Diretor do Departamento de Energia e Ambiente informou que os espaços referidos pelo
senhor Vereador são limpos diariamente aquando da limpeza urbana ordinária.----------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Referiu a necessidade de se regularizar o piso do caminho que liga a Avenida da Praia, nos
Casais do Baleal, à zona de praia que fica em frente às instalações da Balealcoop. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que foi feita, hoje de manhã, essa regularização.-----

Senhora Vereadora Cristina Leitão:
- Felicitou o senhor Tiago Cação, atleta de ténis, pela sua vitória na final de singulares no
circuito júnior ITF. Todos os membros da Câmara Municipal se associaram à felicitação. ---------
- Referiu que os senhores Vereadores não foram convidados para irem ao Coliseu do Porto ver o
espetáculo do grupo musical Némanos, não obstante ter sido utilizado um autocarro municipal
para o transporte de alguns espetadores até ao Porto. -----------------------------------------------------
- Disse que a Freguesia de Atouguia da Baleia deixou de poder utilizar o gasóleo municipal por
ter excedido, no corrente ano, a quantidade prevista no Anexo do Contrato de Execução de
Competências Delegadas celebrado entre a Câmara Municipal e a respetiva Junta de Freguesia.
Referiu que, no ano de 2013, foram gastos 32 mil litros, mas o referido Anexo, referente ao
gasóleo a consumir no ano de 2014, apenas prevê uma utilização até 24 mil litros. Disse,
também, que as máquinas da Freguesia estiveram a ser utilizadas em obras do Município e na
ETRS e que o combustível consumido nesses trabalhos não deve ser contabilizado como
consumo da Freguesia. Solicitou ao senhor Vice-Presidente que resolva o problema, ainda no dia
de hoje, porque as máquinas estão paradas. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que
os serviços estão a contabilizar o combustível gasto pelas máquinas ao serviço do Município e
que o problema será brevemente resolvido. -----------------------------------------------------------------
- Solicitou esclarecimentos sobre a ordem de trabalhos estabelecida para o Conselho Municipal
de Juventude. A senhora Vereadora Clara Abrantes deu conhecimento da ordem de trabalhos
estabelecida e referiu que a mesma foi elaborada segundo o Regulamento do Conselho
Municipal de Juventude. A senhora Vereadora Cristina Leitão solicitou que, de futuro, as
convocatórias do Conselho Municipal de Juventude sejam enviadas, também, aos senhores
vereadores para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------
- Referiu que os moradores de uma urbanização sita em Atouguia da Baleia, junto à EB 2.3,
querem que um espaço que foi entregue ao Município para a construção de um equipamento seja
arranjado. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que vai analisar a situação.-----------
- Disse que a página da Câmara Municipal no Facebook tem estado bastante ativa, mas que deve
fazer referência e, sempre que possível, conter fotografias a todos os membros da Câmara
Municipal. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, lembrou que a Câmara Municipal não
tem assessor de imprensa nem trabalhador a tirar fotografias, pelo que as fotos colocadas no
Facebook são gentilmente disponibilizadas por particulares. Referiu que verificou a existência de
fotos de diversos vereadores na página da Câmara Municipal no Facebook. --------------------------
- Disse que a Associação de Acólitos do Movimento Litúrgico de Jovens de Peniche ainda não
recebeu resposta a um pedido de apoio que apresentou à Câmara Municipal, em 24 de setembro
de 2014. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse que o pedido está em análise e irá
apresentar uma proposta para ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal. ----------------
- Disse que os senhores Vereadores, assim como a senhora Presidente da Assembleia Municipal,
não tiveram uma pulseira da cor que permite o acesso a todos os espaços da etapa de Portugal do
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campeonato do mundo de surf, mas o senhor Presidente da Câmara, o senhor Vice-Presidente da
Câmara e respetivos familiares tiveram dessas pulseiras. Perguntou quantas pulseiras foram
entregues ao Município e sugeriu que, de futuro, seja a Câmara Municipal a decidir essas
matérias. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que foi um assunto diretamente
tratado com o senhor Presidente da Câmara, mas que tem conhecimento de que o número de
pulseiras entregues ao Município foi inferior ao dos anos anteriores.-----------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que se associa aos votos de felicitação apresentados. --------------------------------------------
- Referiu que os reservatórios de resíduos sólidos urbanos colocados para apoio à etapa de
Portugal do campeonato do mundo de surf não são suficientes para as necessidades. O senhor
Diretor do Departamento de Energia e Ambiente disse que todos os meios disponíveis estão
afetos ao evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu, mais uma vez, a necessidade de o corta-canas intervir em algumas zonas da freguesia
de Ferrel, sugerindo que, em caso de necessidade, o Município contrate esse serviço
externamente. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que a planificação para as
intervenções do corta-canas abrange as três freguesias que não têm um equipamento desse tipo. -
- Manifestou a sua satisfação por o Município estar a repavimentar alguns arruamentos do Casal
Moinho e da Consolação. --------------------------------------------------------------------------------------
- Manifestou, também, satisfação pela forma como está a decorrer a etapa de Portugal do
campeonato do mundo de surf.--------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado, por
unanimidade e votação nominal, as seguintes deliberações:----------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Legalização de ampliações e alterações efetuadas numa moradia, sita na Rua da Mocidade,
no Lugar da Estrada – Maria Fé Costa Correia e Outros: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 1038/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 17 de outubro 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 por Maria Fé Costa Correia e Outros, em 1 de agosto de
2014, para legalização de ampliações e alterações efetuadas numa moradia, sita na Rua da
Mocidade, no Lugar da Estrada, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datados de 23 de setembro e 14 de outubro de 2014. Os documentos
atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de
atas. (Doc.1 DPGU 68/14)-------------------------------------------------------------------------------------

2) Instalação de um parque de campismo rural, no sítio do Ninho do Corvo, em Ferrel – ITL -
Investimentos Turísticos, L.da: -------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1039/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido para instalação de um parque
de campismo rural, no sítio do Ninho do Corvo, em Ferrel, apresentado pela empresa ITL –
Investimentos Turísticos, L.da, em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 49/14)---------

3) Legalização de um anexo e uma churrasqueira, construídos no logradouro de um prédio
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urbano, sito na Rua da Alegria, em Serra d'El-Rei – Daniel Duarte Gonçalves:-------------------
Deliberação n.º 1040/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 17 de outubro 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 por Daniel Duarte Gonçalves, em 23 de setembro de 2014,
para legalização de um anexo e uma churrasqueira, construídos no logradouro de um prédio
urbano, sito na Rua da Alegria, em Serra d'El-Rei, nas condições dos pareceres técnicos da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 14 de outubro 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 90/14)---------------------------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

4) Cedência de uma parcela de terreno, sita na Rua de Santa Ana, em Peniche, com a área de
350,00 m2, para implantação de uma estufa – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL:-------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1041/2014: Deliberado, na sequência da deliberação n.º 980/2014, tomada por
esta Câmara Municipal, em 6 de outubro de 2014, e no uso da competência estabelecida na
alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o
texto do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Cercipeniche – Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, que aqui se dá por reproduzido e se
arquiva em pasta anexa ao livro de atas, que tem como objeto, nos termos da sua cláusula
primeira, a cedência de uma parcela de terreno, sita na Rua de Santa Ana, em Peniche, com a
área de 350,00 m2, para implantação de uma estufa. (Doc.3 NIPG 13763/14) ------------------------

TRÂNSITO:

5) Estudo urbanístico para a Praça Jacob Rodrigues Pereira (cruzamento com o Largo 5 de
Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao
Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão, Rua Dr.
Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro
situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), na cidade
de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1042/2014: Deliberado apreciar o estudo urbanístico para a Praça Jacob
Rodrigues Pereira (cruzamento com o Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de
Pombal), Rua 13 de Infantaria (junto ao Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V,
Rua José Estêvão, Rua Dr. Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da
República (terreiro situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da
Ribeira), na cidade de Peniche, na reunião ordinária da Câmara Municipal que se realizará no dia
3 de novembro de 2014.----------------------------------------------------------------------------------------

6) Projeto de sinalização temporário para a Avenida da Liberdade, em Serra d'El-Rei: ---------
Deliberação n.º 1043/2014: Considerando a informação n.º 156/SHT, do Serviço de Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho, datada de 15 de outubro de 2014, deliberado aprovar uma
alteração ao projeto de sinalização temporário para a Avenida da Liberdade, em Serra d'El-Rei, a
implementar durante o período em que decorrerem as obras da primeira fase da construção do
Fórum Multiusos de Serra d'El-Rei, que foi aprovado pela deliberação n.º 272/2014, tomada por
esta Câmara Municipal, em 7 de abril de 2014. (Doc.4 NIPG 6849/13 13342/14) -------------------
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7) Sinalização vertical com a indicação de Mercado Municipal:--------------------------------------
Deliberação n.º 1044/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada
de 13 de outubro de 2014, deliberado autorizar a colocação de sinais verticais de indicação de
âmbito urbano (J3d), com a indicação Mercado Municipal, de acordo com o ponto 1 do artigo
38.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-
A/98, de 1 de outubro, nos locais indicados na planta de localização elaborada pelo
Departamento de Obras Municipais. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos
e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5 NIPG 14271/14) ----------------------

8) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e
respetiva sinalização rodoviária, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche – Rui Manuel da Silva
Guerreiro:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1045/2014: Atendendo ao solicitado por Rui Manuel da Silva Guerreiro, por
requerimento, recebido em 14 de julho de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente da Câmara, datada de 16 de outubro de 2014, e a informação do Departamento de
Obras Municipais, datada de 14 de outubro 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 das
competências estabelecidas na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, e n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar
a marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, em
frente ao edifício com o número de polícia 100 da Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, e a
aplicação da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de estacionamento autorizado (H1a), com
placa adicional de indicador de veículo portador do dístico de deficiente (Modelo 11d) e
inscrição de matrícula 84-OU-01, e a marcação do piso conforme a planta apresentada pelo
Departamento de Obras Municipais, nos termos da secção 2.8.2 da norma técnica para a
melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade condicionada, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e dos artigos 34.º e 61.º do Regulamento de Sinalização de
Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.6
NIPG14267/14)--------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e
respetiva sinalização rodoviária, no Largo dos Cortiçais, em Peniche – Daniela Correia
Gonçalves: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1046/2014: Atendendo ao solicitado por Daniela Correia Gonçalves, por
requerimento, recebido em 15 de setembro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente da Câmara, datada de 16 de outubro de 2014, e a informação do Departamento de
Obras Municipais, datada de 6 de outubro 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 das
competências estabelecidas na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, e n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar
a marcação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, em
frente ao edifício com o número de polícia 16 do Largo dos Cortiçais, em Peniche, e a aplicação
da seguinte sinalização rodoviária: um sinal de estacionamento autorizado (H1a), com placa
adicional de indicador de veículo portador do dístico de deficiente (Modelo 11d) e inscrição de
matrícula 75-OC-85, e a marcação do piso conforme a planta apresentada pelo Departamento de
Obras Municipais, nos termos da secção 2.8.2 da norma técnica para a melhoria de
acessibilidades das pessoas com mobilidade condicionada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
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163/2006, de 8 de agosto, e dos artigos 34.º e 61.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito,
aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.7 NIPG 14270/14) -----

OBRAS MUNICIPAIS:

10) Colocação de sinalização vertical com a indicação de Mercado Municipal, por
administração direta – Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------
Deliberação n.º 1047/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a
realizarem por administração direta as obras necessárias para a colocação de sinalização vertical
com a indicação de Mercado Municipal, para execução da deliberação n.º 1044/2014, tomada na
presente reunião. (NIPG 14271/14) --------------------------------------------------------------------------

11) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e
colocação de sinalização rodoviária, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, por administração
direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1048/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a
realizarem por administração direta as obras necessárias para a colocação da sinalização
rodoviária, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, para execução da deliberação n.º 1045/2014,
tomada na presente reunião. (NIPG 14267/14) -------------------------------------------------------------

12) Marcação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade condicionada e
colocação de sinalização rodoviária, no Largo dos Cortiçais, em Peniche, por administração
direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1049/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 16 de outubro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a
realizarem por administração direta as obras necessárias para a colocação da sinalização
rodoviária, no Largo dos Cortiçais, em Peniche, para execução da deliberação n.º 1046/2014,
tomada na presente reunião. (NIPG 14270/14) -------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

13) Reapreciação do valor de renda de casa – Júlio Elias dos Santos Marques:-------------------
Deliberação n.º 1050/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 25 de setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea
g) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar a renda de casa
a pagar por Júlio Elias dos Santos Marques, pelo arrendamento do fogo sito na Rua dos Covos,
bloco 3, terceiro andar direito, em Peniche, em 106,12 euros mensais, devendo ser celebrado
contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. (Doc.8
NIPG 14273/14)-------------------------------------------------------------------------------------------------
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14) Reapreciação do valor de renda de casa – Rosa Anaíde Martins Ferreira Almeida: ---------
Deliberação n.º 1051/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 29 de setembro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea
g) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar a renda de casa
a pagar por Rosa Anaíde Martins Ferreira Almeida, pelo arrendamento do fogo sito na Rua da
Fonte da Nora, Edifício Coosofi, terceiro andar, letra B, em Peniche, em 152,83 euros mensais,
devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de
dezembro de 2010. (Doc.9 NIPG 14276/14)----------------------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

15) Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha
da Berlenga:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1052/2014: Deliberado apreciar a proposta de Regulamento de Atribuição das
Casas Denominadas Abrigo dos Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga, nomeadamente a
informação da Chefe da Divisão Administrativa, datada de 16 de outubro de 2014, em próxima
reunião da Câmara Municipal. (NIPG 13781/14) ----------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

16) Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o
ano de 2015: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1053/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta das Grandes Opções do
Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015, em próxima
reunião da Câmara Municipal. (NIPG 14056/14) ----------------------------------------------------------

17) Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015: ----
Deliberação n.º 1054/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de Orçamento dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015, em próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 14056/14)----------------------------------------------------------------------------------

18) Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de
2015: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1055/2014: Deliberado apreciar e votar a proposta de Mapa de Pessoal dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2015, em próxima reunião da
Câmara Municipal. (NIPG 14056/14)------------------------------------------------------------------------

CUMPRIMENTO DO PRECEITUADO NA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO:

19) Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais identificados em
orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros compromissos plurianuais
em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano –
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:-------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1056/2014: Deliberado apreciar e votar o pedido de autorização prévia para a
assunção de compromissos plurianuais identificados em orçamento e autorização prévia genérica
para assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam
o limite de 99 759,58 euros em cada ano, apresentado pelos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento, em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 14057/14) --------------------------
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CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:

20) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais: -------------------------
Deliberação n.º 1057/2014: Deliberado aprovar o novo texto do contrato celebrado com o
BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., relativo à contratação de um empréstimo para
financiamento de obras municipais, e o mapa de encargos com o referido empréstimo, de acordo
com as instruções do Tribunal de Contas. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10 NIPG 830/14) -------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO:

21) Ocupação de espaço público para a realização do arraial da festa em honra de Santa
Quitéria, na vila de Ferrel – Freguesia de Ferrel: -------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1058/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, em 2 de
dezembro de 2014, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais, datada de 3 de outubro 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 referida autarquia local a ocupar espaço público, na vila de Ferrel, para a
realização da festa em honra de Santa Quitéria, de 23 a 26 de outubro de 2014. (NIPG 13702/14)

22) Ocupação de espaço público para a realização de um evento promocional, junto à
Avenida da Praia, na localidade de Casais do Baleal – Despomar, L.da:-----------------------------
Deliberação n.º 1059/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Despomar, L.da, em 9 de
dezembro de 2014, e considerando as informações da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos
Órgãos Municipais e da Chefe da Divisão Administrativa, datadas de 13 e 15 de outubro de
2014, respetivamente, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido
em 15 de outubro 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 referida empresa a ocupar espaço público, com duas tendas e um
atrelado, junto à Avenida da Praia, em Casais do Baleal, de 15 a 18 de outubro de 2014. (NIPG
13887/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

23) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Santa Quitéria, e arraial ao
ar livre, na vila de Ferrel – Freguesia de Ferrel:---------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1060/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Freguesia de Ferrel, por
requerimento, recebido em 2 de outubro de 2014, e considerando as informações da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais e da Chefe da Divisão Administrativa, datadas
de 3 e 17 de outubro de 2014, respetivamente, 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 23 a 26 de outubro de 2014, no Largo Nossa
Senhora da Guia, na vila de Ferrel; Autorizar a emissão de uma licença para espetáculos de
divertimento públicos ao ar livre, para a realização de evento musical, e a respetiva autorização,
conforme previsto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, e no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-
Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março, respetivamente; Deferir o pedido de autorização
para a realização de uma procissão, em honra de Santa Quitéria, 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
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lançamento de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho; tudo condicionado à entrega dos pareceres da Guarda Nacional Republicana e dos
Bombeiros Voluntários de Peniche. (NIPG 13702/14) ----------------------------------------------------

24) Licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da
Conceição, e arraial, na localidade de Reinaldes – Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva Reinaldense: --------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1061/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação Cultural, Recreativa
e Desportiva Reinaldense, por requerimento, recebido em 15 de outubro de 2014, e considerando
as informações da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais e da Chefe da
Divisão Administrativa, ambas datadas de 16 de outubro 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 31 de
outubro a 2 de novembro de 2014, no edifício sede da coletividade; Deferir o pedido de
autorização para a realização de uma procissão, em honra de Nossa Senhora da Conceição, no
dia 1 de novembro de 2014, entre as 15h00 e as 17h00, nos termos do artigo 8.º do Decreto-
Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23 de março; Deferir o pedido de autorização para o lançamento
de artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho; tudo condicionado à entrega do parecer da Guarda Nacional Republicana. (NIPG
14196/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25) Licenciamento de evento promocional - Despomar, L.da:------------------------------------------
Deliberação n.º 1062/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Despomar, L.da, por
requerimento, recebido em 7 de outubro de 2014, e considerando as informações da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais e da Chefe da Divisão Administrativa, datadas
de 13 e 15 de outubro de 2014, respetivamente, deliberado ratificar o despacho do senhor
Presidente da Câmara, proferido em 15 de outubro 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 um evento promocional, junto à Avenida da Praia, em Casais do
Baleal, de 15 a 18 de outubro de 2014, e a emissão de licenças de publicidade, nos termos do
Capítulo V do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público. (NIPG 13887/14) ---

APOIOS DIVERSOS:

26) Apoio para a realização do encontro Parcerias de Ação e Trabalho em Rede – O GPS: de
uma Lógica de Projeto a um Modelo de Intervenção – Adepe - Associação para o
Desenvolvimento de Peniche: --------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1063/2014: Atendendo ao solicitado pela Adepe – Associação para o
Desenvolvimento de Peniche, por carta, recebida em 18 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 200,00 euros, para
apoio à realização do encontro Parcerias de Ação e Trabalho em Rede – O GPS: de uma Lógica
de Projeto a um Modelo de Intervenção, que se realizou no dia 25 de junho de 2014. (NIPG
12975/14)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

27) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em
honra de Santa Quitéria, e arraial ao ar livre, na vila de Ferrel – Freguesia de Ferrel:----------
Deliberação n.º 1064/2014: Na sequência das deliberações n.os 1058 e 1060/2014, tomadas na
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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 Ferrel do pagamento de taxas pelo licenciamento de
festa religiosa com procissão, em honra de Santa Quitéria, e arraial ao ar livre, a realizar de 23 a
26 de outubro de 2014, na vila de Ferrel, incluindo licença especial de ruído. (NIPG 13702/14) --

28) Isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em
honra de Nossa Senhora da Conceição, e arraial, na localidade de Reinaldes – Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense: ----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 1065/2014: Na sequência da deliberação n.º 1061/2014, 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 Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense do pagamento
de taxas pelo licenciamento de festa religiosa com procissão, em honra de Nossa Senhora da
Conceição, e arraial, a realizar nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro de 2014, em
Reinaldes, incluindo licença especial de ruído. (NIPG 14196/14)---------------------------------------

29) Comparticipação para transporte escolar – Beatriz Fonseca Costa: ----------------------------
Deliberação n.º 1066/2014: 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
Beatriz Fonseca Costa, residente em Ribafria, a fim de poder frequentar a EB 2.3 Dr. Afonso
Rodrigues Pereira, sita em Lourinhã, conforme parecer do Pelouro da Educação, datado de 15 de
outubro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.11 DEA 1868) ----------------------------------------------------------------------------

30) Apoio para a limpeza de uma habitação – Setor de Planeamento e Intervenção Social: ----
Deliberação n.º 1067/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 13 de outubro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar os
serviços municipais a efetuarem a limpeza de uma habitação, sita no Largo Nossa Senhora da
Conceição, na vila de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------------

REUNIÕES DE CÂMARA:

Deliberação n.º 1068/2014: Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo senhor
Vice-Presidente da Câmara, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 29 de
outubro de 2014, com início às dezoito horas, e dispensar a convocação escrita, devendo a ordem
do dia ser entregue a todos os membros da Câmara Municipal, nos termos estabelecidos para as
reuniões ordinárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 1069/2014: 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 e trinta minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das
funções de presidente da câmara, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a
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presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro, subscrevo e assino. -------------------------------------------------------------------------------


