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ATA N.º 39/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2016
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezasseis, 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, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e Sofia Cecílio Barradas, 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: ------------------------------------------------------------- 1) Rua de Malaca; --------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Elaboração de projetos base e de execução para reabilitação dos espaços
exteriores envolventes a quatro bairros sociais municipais, sitos em Peniche; ------------------------------------------ 3) Parques de gás, sitos no Casal da Vala; ---------------------------------------------------------------- 4) Rampa de acesso ao Centro de Saúde de Peniche; ---------------------------------------------------- 5) Loteamento Municipal, sito na Rua Luís de Camões, n.º 17, Ferrel – António
Antunes Lourenço; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua Cândido Azevedo
Melo, em Peniche – Escola de Condução Nova de Peniche; --------------------------------------------------------------- 7) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de duas
moradias unifamiliares, no Caminho do Farol, Carreiro de Joanes, em Peniche – José Pascoal
Nobre Pinto;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de um
estabelecimento hoteleiro, nos Casais do Baleal – José Veríssimo Leitão Pereira; ------------------------------------- 9) Pedido de licenciamento para colocação de cabine pré-fabricada amovível,
destinada a ser utilizada como sanitário e duche, para apoio ao campo de ténis sito na urbanização
Baleal Sol Village I, Lote 63, Casais do Baleal – Manuel Conceição Noivo; ------------------------------------------- 10) Pedido de licenciamento para alteração de edifício, para o prédio sito na Rua
Casal da Cruz, n.º 23, Casais do Baleal – Maria Gertrudes Carvalho e Outro; ------------------------------------------ 11) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia
unifamiliar, churrasqueira e muros de vedação, para o prédio sito na Travessa das Padarias, n.º 4,
Serra d’El-Rei – Sousa Madeira & Irmãos, L.da; ----------------------------------------------------------------------------- 12) Pedido de licenciamento para legalização de garagem, telheiro e de alteração
de fachada, para o prédio sito na Estrada dos Remédios, em Peniche – Helena Maria Pinto da
França Salvador;----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia
unifamiliar, para o prédio sito na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia – António Ricardo
Costa Catarino;------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Departamento de Obras Municipais: ------------------------------------------------------------------------- 14) Colocação de sinalização vertical e horizontal, na Rua D. Luís de Ataíde, Rua
Ramiro de Matos Bilhau e Travessa do Desembargador, em Peniche – Pelouro do Trânsito; ------------------------ 15) Marcação de linha em ziguezague, na Rua da Prageira, em Peniche – Pelouro
do Trânsito;----------- -------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais
de Peniche;------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro
de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche; --------------------------------------------------------------- Relacionamento Institucional: --------------------------------------------------------------------------------- 18) Adesão do Município de Peniche às comemorações do Dia Mundial do
Coração – Pelouro da Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------------------------------- 19) Coorganização do Campeonato Nacional de Águas Abertas, em conjunto com
a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação Distrital de Leiria – Pelouro das
Atividades Económicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Educação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20) Circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico, no ano
letivo 2016/2017 – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------------------------- 21) Definição dos critérios de atribuição e valores dos subsídios a atribuir aos
alunos carenciados que frequentam a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico,
destinados à aquisição de livros e material escolar para o ano letivo 2016/2017 – Pelouro da
Educação;------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recursos Humanos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 22) Abertura de procedimento para a contratação de técnicos superiores no
âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2016/2017 – Pelouro das
Finanças;-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 23) Aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel –
Pelouro das Finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24) Ocupação propriedade privada do Município de Peniche com uma unidade
móvel de prestação de serviços de restauração e bebidas, de 1 a 4 e de 14 a 15 de agosto, requerida
pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------- 25) Ocupação propriedade privada do Município de Peniche com uma unidade
móvel de prestação de serviços de restauração e bebidas, de 1 a 4 e de 14 a 15 de agosto, requerida
pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------------------------------------- Ocupação do espaço público e publicidade:----------------------------------------------------------------- 26) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de
serviços de restauração e bebidas, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 7 de julho a 4
de agosto e de 14 a 28 de agosto, requerida pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de atividades diversas: ----------------------------------------------------------------------- 27) Utilização de propriedade privada com uma unidade móvel de prestação de
serviços de restauração e bebidas, de 1 a 28 de agosto, requerida pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------- 28) Licenciamento de evento denominada III Passeio-Convívio em Duas e Quatro
Rodas, requerido pelo Centro Social da Bufarda, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29) Licenciamento de evento denominada Torneio de Ténis Sardinha Assada,
requerido pelo Clube de Ténis de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas;---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30) Licenciamento de corrida/caminhada denominada Run for Run, requerido
pela Associação Brigada das Amigas – Pelouro das Atividades Económicas;------------------------------------------- 31) Licenciamento de campanha publicitária de rua, requerida pela empresa
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Megafinalistas, L.da – Pelouro das Atividades Económicas; -------------------------------------------------------------- Apoios diversos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Atribuição de apoio financeiro à Adepe - Associação para o Desenvolvimento
de Peniche, pela colaboração na construção da Carta Local do Associativismo – Pelouro do
Associativismo;------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33) Atribuição de apoio à Adepe - Associação para o Desenvolvimento de
Peniche, através da instalação da ligação à internet e manutenção do serviço nas instalações
municipais afetas ao projeto 2520 Move-te E6G – Pelouro do Associativismo; ---------------------------------------- 34) Atribuição de apoio logístico à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à
atividade solidária e humanitária, para a realização de um curso BREC – Pelouro do
Associativismo;-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35) Atribuição de apoio logístico ao Centro de Atividades Recreativas e
Melhoramentos de Casais do Júlio, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de
apoio à atividade pontual, para a realização de um torneio de futebol de praia – Pelouro do
Associativismo;---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36) Atribuição de apoio logístico ao Clube Stella Maris de Peniche, no âmbito de
uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização de um
torneio de basquetebol 3x3 – Pelouro do Associativismo; ------------------------------------------------------------------ 37) Atribuição de apoio logístico ao Clube Stella Maris de Peniche, no âmbito de
uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a receção do
Encontro Europeu da Amnistia Internacional – Pelouro do Associativismo; -------------------------------------------- 38) Atribuição de apoio ao Clube de Campismo e Montanhismo do Agrupamento
de Escolas de Paredes de Coura, para estadia no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo
de Peniche – Pelouro do Parque de Campismo; ---------------------------------------------------------------------------- Reuniões de Câmara: ------------------------------------------------------------------------------------------- 39) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de verão.
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e trinta e cinco minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Chefe
do Gabinete de Apoio à Presidência e Diretora e Assistente Técnico do Departamento
Administrativo e Financeiro, respetivamente, durante toda a reunião, Etelvina Alves, Técnica
Superior de Arquitetura da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, durante a apreciação e
votação dos pontos um, três a sete e nove a treze da ordem do dia, Sara Gomes, Técnica Superior
de Arquitetura Paisagística, durante a apreciação e votação do ponto dois da ordem do dia, e João
Raminhos, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, durante o período de antes da
ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes representantes da empresa Larguia, Engenharia, L.da, durante a
apreciação do ponto dois da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------O senhor Vereador Ângelo Marques só participou na reunião até às dezanove horas e catorze
minutos, tendo saído após a votação do ponto vinte e cinco da ordem do dia, a que corresponde a
deliberação n.º 1144/2016. ------------------------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Cristina Maria Luís
Leitão e o senhor André Sebastião da Silva Cardoso, cidadão que se seguia na respetiva lista,
comunicaram a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 78.º
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da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a cidadã imediatamente a
seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sofia Cecílio Barradas, do Partido Social Democrata,
conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, emanado pelo senhor Presidente da
Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 1301547, datado de 28 de agosto de
2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a identidade e legitimidade da referida cidadã,
pelo que esta passou, de imediato, a participar na reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 38/2016, da reunião camarária realizada no passado dia
18 de julho, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. ---------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Durante o período de antes da ordem do dia, esteve presente o senhor João Raminhos, dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Peniche, que fez uma dissertação sobre
o abastecimento de água à freguesia de Ferrel. ------------------------------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1) Rua de Malaca: --------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1120/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Tomar conhecimento sobre a não concordância do estudo de estacionamento para a Rua da
Malaca em Peniche, por parte da Comissão de Trânsito que reuniu do passado dia 12 de julho.»
A Câmara Municipal manifestou disponibilidade para apreciar novos pedidos de reserva de lugares
de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada. (Doc. 606) --------------------------2) Elaboração de projetos base e de execução para reabilitação dos espaços exteriores
envolventes a quatro bairros sociais municipais, sitos em Peniche: ---------------------------------Deliberação n.º 1121/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar os Projetos-base apresentados pelo projetista no dia 24/06/2016, com retificações
apresentadas no dia 13/07/2016, nas condições dos pareceres emitidos.» (Doc. 607
APROV.45/2016) ----------------------------------------------------------------------------------------------3) Parques de gás, sitos no Casal da Vala: ---------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1122/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Tomar conhecimento e ponderar quanto ao procedimento a adotar, relativamente aos parques
de armazenamento de garrafas de gás, sitos no Casal da Vala, tendo em conta os pareceres da
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT),
bem como o parecer emitido pelo Gabinete de Planeamento da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), datado de 2016/07/19.» (Doc. 608) ----------------------------------------------4) Rampa de acesso ao Centro de Saúde de Peniche: --------------------------------------------------Deliberação n.º 1123/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------«Aprovar a proposta da ARSLVT, de alteração da rampa aprovada por deliberação camarária de
17 de maio de 2011, que consiste na eliminação da parte que previa a ligação entre o piso superior
do centro de saúde e o início da rampa prevista entre o parque de estacionamento inferior e o
piso -1 do centro, que substituía a rampa atualmente existente.» --------------------------------------5) Loteamento Municipal, sito na Rua Luís de Camões, n.º 17, Ferrel – António Antunes
Lourenço: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1124/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar definitivamente o loteamento municipal sito na Rua Luís de Camões, n.º 17, Ferrel,
tendo em consideração que no período de discussão pública, aberto nos termos e para os efeitos
do n.º 5 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelo
prazo de 15 dias contados a partir do 8.º dia, após a publicação do Aviso no Diário da República
(DR 2.ª série n.º 114, de 16 de junho de 2016), que decorreu de 29/06/2016 a 19/07/2016, não
foram apresentadas quaisquer reclamações, observações, sugestões ou pedidos de
esclarecimento.» (Doc. 609)----------------------------------------------------------------------------------6) Pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua Cândido Azevedo Melo, em Peniche
– Escola de Condução Nova de Peniche: -----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1125/2016: O pedido de cedência de lugar de estacionamento, na Rua José
Cândido Azevedo Melo, em Peniche, apresentado pela Escola de Condução Nova de Peniche, foi
retirado da ordem do dia. (NIPG 18908/15) ---------------------------------------------------------------7) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de duas moradias
unifamiliares, no Caminho do Farol, Carreiro de Joanes, em Peniche – José Pascoal Nobre
Pinto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1126/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Emitir parecer final desfavorável, ao pedido de informação prévia, apresentado em nome de José
Pascoal Nobre Pinto, em 2 de outubro de 2015, sobre a viabilidade de construção de duas
moradias unifamiliares, para o prédio sito no Caminho do Lapadusso – Carreiro de Joanes, em
Peniche, por afetar manifestamente o ordenamento urbanístico da zona, bem como as perspetivas
de desenvolvimento constantes do estudo de ocupação e de alinhamentos aprovado para o local,
conforme constante na informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU),
datada de 20 de julho de 2016.» -----------------------------------------------------------------------------Deliberado, ainda, informar o requerente de que os serviços do Município estão a elaborar um
estudo para o ordenamento urbanístico da zona. (Doc.610 DPGU R775/15) -------------------------8) Pedido de informação prévia sobre a viabilidade para construção de um estabelecimento
hoteleiro, nos Casais do Baleal – José Veríssimo Leitão Pereira: ------------------------------------Deliberação n.º 1127/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
apresentada verbalmente, que a seguir se transcreve, relativa a um pedido de informação prévia
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sobre a viabilidade de construção de um estabelecimento hoteleiro, nos Casais do Baleal,
apresentado por José Veríssimo Leitão Pereira: -----------------------------------------------------------«Indeferir a pretensão, com a indicação de que, tal como é apresentada, a Câmara Municipal não
a pode aprovar, devendo os serviços do Município apresentar um estudo que contemple esta
pretensão.» (DPGU R309/16)--------------------------------------------------------------------------------9) Pedido de licenciamento para colocação de cabine pré-fabricada amovível, destinada a ser
utilizada como sanitário e duche, para apoio ao campo de ténis sito na urbanização Baleal Sol
Village I, Lote 63, Casais do Baleal – Manuel Conceição Noivo: ------------------------------------Deliberação n.º 1128/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar e deferir o pedido de licenciamento para colocação de cabine pré-fabricada amovível
destinada a ser utilizada como sanitário e duche, para apoio ao campo de ténis sito no Baleal Sol
Village I-lote 63, em Baleal, apresentado em nome de Manuel Conceição Noivo, no dia 8 de julho
de 2016, conforme proposto no parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 15 de julho de 2016.» (Doc.611 DPGU R635/16)--------------------------------10) Pedido de licenciamento para alteração de edifício, para o prédio sito na Rua Casal da
Cruz, n.º 23, Casais do Baleal – Maria Gertrudes Carvalho e Outro: -------------------------------Deliberação n.º 1129/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para alteração de edifício, para o prédio sito na Rua Casal da Cruz, n.º 23, em Casais do Baleal,
apresentado em nome de Maria Gertrudes Carvalho e Outro, no dia 22 de fevereiro de 2016, nas
condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 15 de
julho de 2016.» (Doc.612 DPGU 29/16) -------------------------------------------------------------------11) Pedido de licenciamento para demolição do existente e construção de moradia unifamiliar,
churrasqueira e muros de vedação, para o prédio sito na Travessa das Padarias, n.º 4, Serra
d’El-Rei – Sousa Madeira & Irmãos, L.da:----------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1130/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para demolição do existente e construção de moradia unifamiliar, churrasqueira e muros de
vedação, para o prédio sito na Travessa das Padarias, n.º 4, em Serra d’El-Rei, apresentado em
nome de Sousa Madeira & Irmãos, L.da, no dia 15 de abril de 2016, nas condições do parecer da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), datado de 14 de julho de 2016.» (Doc.613
DPGU 62/16) ---------------------------------------------------------------------------------------------------12) Pedido de licenciamento para legalização de garagem, telheiro e de alteração de fachada,
para o prédio sito na Estrada dos Remédios, em Peniche – Helena Maria Pinto da França
Salvador: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1131/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Proceder à audiência prévia ao interessado, nos termos do artigo 121.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o pedido, apresentado em
nome de Helena Maria Pinto da França Salvador, em 17 de abril de 2016, para legalização de
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garagem, telheiro e de alteração de fachada, para o prédio sito na Estrada dos Remédios, em
Peniche, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a
sua atual redação (RJUE), pelos motivos constantes no parecer da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística (DPGU), datado de 15 de julho de 2016.» (Doc.614 DPGU 64/16)-----------13) Pedido de licenciamento para legalização de alterações em moradia unifamiliar, para o
prédio sito na Rua Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia – António Ricardo Costa Catarino: Deliberação n.º 1132/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara que
a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: -----«Aprovar o projeto de arquitetura ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, com a sua atual redação (RJUE), relativo ao pedido de licenciamento
para legalização de alterações em moradia unifamiliar, para o prédio sito na Rua Casal da Cruz,
em Atouguia da Baleia, apresentado em nome de António Ricardo Costa Catarino, no dia 23 de
maio de 2016, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
(DPGU), datado de 15 de julho de 2016.» (Doc.615 DPGU 81/16) -----------------------------------DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:
14) Colocação de sinalização vertical e horizontal, na Rua D. Luís de Ataíde, Rua Ramiro de
Matos Bilhau e Travessa do Desembargador, em Peniche – Pelouro do Trânsito: ---------------Deliberação n.º 1133/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 18 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização vertical e horizontal, de acordo com os artigos 21.º, 24.º, 27.º,
29.º, 34.º, 61.º, 62.º e 64.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na sua atual redação, na Rua D. Luís de Ataíde, Rua
Ramiro de Matos Bilhau e Travessa do Desembargador, em Peniche, propõe-se à Câmara
Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.616 NIPG 11826/16) ------------------------------------------------------------------15) Marcação de linha em ziguezague, na Rua da Prageira, em Peniche – Pelouro do Trânsito:
Deliberação n.º 1134/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 21 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6.º do decreto-lei 44/2005, de 23 de fevereiro,
anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do
Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1
de outubro, na sua atual redação, na Rua da Prageira, Bloco X, em Peniche, propõe-se à Câmara
Municipal apreciação e respetiva homologação e autorização das obras a realizar pelos Serviços
Municipais.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.617 NIPG 12070/16) ------------------------------------------------------------------PROTOCOLOS:
16) Protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche: -
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Deliberação n.º 1135/2016: Deliberado apreciar a proposta de protocolo de parceria a celebrar
com a Associação de Proteção dos Animais de Peniche na próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 10630/16) -----------------------------------------------------------------------------------------------17) Protocolo de colaboração a celebrar com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e
Defesa do Património da Região de Peniche: ------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1136/2016: Deliberado apreciar a proposta de protocolo de colaboração a celebrar
com a associação Patrimonium – Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche
na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 10630/16) -------------------------------------------RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:
18) Adesão do Município de Peniche às comemorações do Dia Mundial do Coração – Pelouro
da Solidariedade Social:--------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1137/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da técnica Marta Miguel, datada de 19 de julho de 2016, que junto
se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a adesão do Município
de Peniche às comemorações do Dia Mundial do Coração.» -------------------------------------------O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.618 NIPG 11986/16) ------------------------------------------------------------------19) Coorganização do Campeonato Nacional de Águas Abertas, em conjunto com a Federação
Portuguesa de Natação e a Associação de Natação Distrital de Leiria – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1138/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que no âmbito do protocolo de Adesão Portugal a Nadar, celebrado 23 de
fevereiro de 2015, está prevista a realização do Campeonato Nacional de Águas Abertas no dia
30 de julho deste ano, proponho, nos termos da alínea b) da cláusula 2ª do protocolo, que a
Câmara Municipal coorganize a Prova em conjunto com a Federação Portuguesa de Natação e
a Associação de Natação Distrital de Leiria, nas condições do memorando da reunião realizada
no dia 10 de maio, e que se anexa.»-------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.619 NIPG 7592/16)--------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO:
20) Circuitos especiais para o transporte dos alunos do ensino básico, no ano letivo 2016/2017
– Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1139/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que no concelho de Peniche existem locais de residência em que não existe serviço
de transporte coletivo, e que o encerramento de alguns estabelecimentos de ensino determinou a
transporte de alguns alunos para os novos estabelecimentos de ensino, no uso da competência
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estabelecida na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
proponho que a Câmara Municipal aprove e autorize o funcionamento dos circuitos especiais
para o transporte dos alunos do ensino básico para o ano letivo 2016/2017 e a respetiva utilização
pelos alunos nos termos da informação do Pelouro da Educação, datada de 20 de julho de 2016,
e que se anexa.» ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Ângelo Marques não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação
deste assunto. (Doc.620 NIPG 12033/16) ------------------------------------------------------------------21) Definição dos critérios de atribuição e valores dos subsídios a atribuir aos alunos
carenciados que frequentam a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico,
destinados à aquisição de livros e material escolar para o ano letivo 2016/2017 – Pelouro da
Educação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1140/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação do Pelouro da Educação, de 20 de julho, que se anexa e a
necessidade de definir, atempadamente, a estratégia de apoio para a aquisição de livros e material
escolar, para o ano letivo 2016/2017, no uso da competência da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho:
1) Manter os critérios de atribuição dos subsídios, nomeadamente, a não atribuição de subsídio
aos alunos residentes em concelhos limítrofes, a frequentar escolas do concelho de Peniche, e a
atribuição de subsídio para material escolar às crianças da educação Pré-escolar.
2) Deduzir o valor da comparticipação mínima, estabelecida no Despacho n.º 8452-A/2015, de
31 de julho de 2015 para livros no primeiro ano, concretamente, 26,60 euros para o escalão A e
13,30 euros para o escalão B, aos valores da comparticipação do Município de Peniche para o
1.º ano do Ensino Básico, para o escalão A e B, respetivamente.
3) Atualizar os valores dos auxílios económicos para livros e material escolar, por aluno, fixados
para o ano letivo de 2015/2016, com uma taxa de 1%, e fixar os valores para o ano letivo
2016/2017;
4) Fixar os valores dos auxílios económicos nos seguintes termos: -----------------------------------• Escalão de Rendimento A: Educação Pré-Escolar – 32,85 euros; 1.º ano do Ensino Básico –
38,80 euros; 2.º ano do Ensino Básico – 65,65 euros; 3.º e 4.º anos do Ensino Básico 74,75 euros.
• Escalão de Rendimento B: Educação Pré-Escolar – 16,41 euros; 1.º ano do Ensino Básico –
19,40 euros; 2.º ano do Ensino Básico – 32,85 euros; 3.º e 4.º anos do Ensino Básico 37,40 euros.»
O senhor Jorge Gonçalves não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste
assunto. (Doc.621 NIPG 12045/16) -------------------------------------------------------------------------RECURSOS HUMANOS:
22) Abertura de procedimento para a contratação de técnicos superiores no âmbito das
Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2016/2017 – Pelouro das Finanças:
Deliberação n.º 1141/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando que é necessário preparar Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano
letivo 2016/2017, nomeadamente proceder à contratação de Técnicos Superiores para ministrar
as Atividades, que estão previstos 30 postos de trabalho no mapa de Pessoal para o ano de 2016,
aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 20 novembro de 2015 e alterado
pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 24 de junho de 2016, proponho, nos termos
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do artigo 32.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (LOE 2016), artigos 27.º, 30.º, e 33.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL),
e artigo 4º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que a Câmara Municipal autorize a
abertura de procedimento nos termos do Decreto – Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 169/ 2015, de 24 de agosto e da Portaria 644-A/ 2015, de 24
de agosto, e do despacho 8294 – A/ 2016 de 24 de junho, simplificado e urgente (ponto 6 do artigo
36.º e ao artigo 37.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP)), com possibilidade de recrutar
trabalhadores com ou sem relação jurídica de emprego público constituída, com vista à
contratação de 30 técnicos superiores no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular
(AEC) para o ano letivo de 2016-2017, nos seguintes termos (1):
a) Modalidades:
Modalidades AEC 2016 -2017
N.º Lugares
Programação e Robótica (PR)
2
Património e História Local (PHL)
3
Expressão Musical (EM)
4
Atividades Lúdico – Expressivas (ALE)
3
Atividade Física e Desportiva (AFD)
11
Inglês
7
Total
30
(1) Modalidades estas definidas em articulação com os Agrupamentos das Escolas de Peniche.
b) Que não seja utilizada a plataforma informática da DGAE, uma vez que não permite as
candidaturas por área funcional multiplicando as candidaturas e dificultando a avaliação
das mesmas, tendo em conta a celeridade que este procedimento exige;
Das Listas de Ordenação Final de cada modalidade, sejam constituídas Reservas de
Recrutamento, a utilizar em função das necessidades que surjam da aprovação da constituição de
turmas por parte do Ministério da Educação, e após respetiva alteração do Mapa de Pessoal,
caso seja necessário.» (Doc.622 NIPG 12044/16) --------------------------------------------------------PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
23) Aquisição de dois prédios, sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel – Pelouro das
Finanças: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1142/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a informação da DDAF, 79/2016, de 20 de julho de 2016, que se anexa, proponho
que a Câmara Municipal, nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprove a
minuta da adenda ao contrato, em anexo, celebrado em 29 de abril de 2016, entre o Município de
Peniche, Maria Manuel Correia Fonseca Martins e Maria do Céu Baltazar Santos Martins, para
aquisição de um prédio rústico, denominado Arneiro e de um prédio urbano, sito na Rua Nossa
Senhora da Guia, com o n.º 4, em Ferrel.» (Doc.623 NIPG 11456/16) -------------------------------24) Ocupação propriedade privada do Município de Peniche com uma unidade móvel de
prestação de serviços de restauração e bebidas, de 1 a 4 e de 14 a 15 de agosto, requerida pela
Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------Deliberação n.º 1143/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, no âmbito da colaboração com a Comissão
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de festas de Ferrel, pelo ofício n.º 87, datado de 20-06-2016 e registado sob o n.º 10939, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 18 de julho de 2016, proponho, nos termos da alínea ee) do artigo 33.º do anexo I da
Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, que se autorize a ocupação do pátio d a Escola Primária de 1 a
4 de agosto e de 14 a 15 de agosto de 2016, para a instalação da unidade móvel de restauração e
bebidas “Rulote-Bar Berlenga”.» (Doc.624 NIPG 9567/16) -------------------------------------------25) Ocupação propriedade privada do Município de Peniche com uma unidade móvel de
prestação de serviços de restauração e bebidas, de 1 a 4 e de 14 a 15 de agosto, requerida pela
Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------Deliberação n.º 1144/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Ferrel, no âmbito da colaboração com a Comissão
de festas de Ferrel, pelo ofício n.º 87, datado de 20-06-2016 e registado sob o n.º 10939, e
considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 18 de julho de 2016, proponho, nos termos da alínea ee) do artigo 33.º do anexo I da
Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, que se autorize a ocupação do pátio d a Escola Primária de 1 a
4 de agosto e de 14 a 15 de agosto de 2016, para a instalação da unidade móvel de restauração e
bebidas “ Princesa do Sado”.» (Doc.625 NIPG 9567/16) ----------------------------------------------Por se ter ausentado definitivamente da reunião, o senhor Vereador Ângelo Marques não
participou na apreciação e votação dos pontos que se seguem. -----------------------------------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:
26) Ocupação de espaço público com uma unidade móvel de prestação de serviços de
restauração e bebidas, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 7 de julho a 4 de agosto
e de 14 a 28 de agosto, requerida pela Freguesia de Ferrel – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1145/2016: Deliberado autorizar a Freguesia de Ferrel a ocupar de espaço público
com uma unidade móvel de prestação de serviços de restauração e bebidas, propriedade de Lina
Maria Grifo da Conta, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de 7 de julho a 4 de agosto e
de 14 a 28 de agosto. (NIPG 9567/16) ----------------------------------------------------------------------LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
27) Utilização de propriedade privada com uma unidade móvel de prestação de serviços de
restauração e bebidas, de 1 a 28 de agosto, requerida pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------Deliberação n.º 1146/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
por requerimento, datado de 11 de julho de 2016, e considerando a informação da Secção de
Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 14.06.2016, proponho que se
concorde com a instalação e funcionamento de uma unidade móvel de Serviços de Restauração e
Bebidas (farturas e afins), nos dias de 1 a 28 de agosto de 2016, em espaço privado junto ao
quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche.» (Doc.626 NIPG 11401/16) -------------------------
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28) Licenciamento de evento denominada III Passeio-Convívio em Duas e Quatro Rodas,
requerido pelo Centro Social da Bufarda, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades
Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1147/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Centro Social da Bufarda, por mail, datado de 12 de julho de 2016,
e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais,
datada de 15 de julho de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado de 18 de
julho de 2016, que autorizou a emissão de um Alvará de Licença de Espetáculos de Natureza
Desportiva ao Ar Livre, nos termos do Art.º 44.º e 45.º do Regulamento das Atividades Diversas
do Município de Peniche e Art.º 7.º do D.R. n.º 2-A/2005, de 24 de março, para a realização do
3.º Passeio Convívio em duas e quatro rodas, nas localidades do Concelho de Peniche, no dia 23
de julho de 2016, com início às 20:00 horas e términus às 22:00 horas.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, 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 do 3.º Passeio Convívio em duas e quatro rodas, nas localidades do Concelho
de Peniche, no dia 23 de julho de 2016.» (Doc.627 NIPG 11446/16) ---------------------------------29) Licenciamento de evento denominada Torneio de Ténis Sardinha Assada, requerido pelo
Clube de Ténis de Peniche, com isenção de taxas – Pelouro das Atividades Económicas: ------Deliberação n.º 1148/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pelo Clube de Ténis de Peniche, por requerimento, datado de 14 de
julho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 15 de julho de 2016, proponho que seja ratificado o meu despacho, datado
de 15 de julho de 2016, que autorizou a emissão de uma Licença para Espetáculos de
Divertimentos Públicos ao Ar Livre , nos termos do Art.º 40.º do Regulamento das Atividades
Diversas deste Município, Licença para Ocupação do Espaço Público, nos termos do Art.º 22.º
do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e Licença de Recinto
Improvisado, nos termos dos Art.ºs 3.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro,
para montagem de tenda de apoio, ao evento “Torneio de Ténis Sardinha Assada”, a realizar no
Parque do Murraçal, entre os dias 15 e 17 de julho corrente, entre as 09,00 e as 24,00 horas.
Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento de
manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de
Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar o requerente do pagamento de taxas pelo
licenciamento inerente ao referido evento desportivo.»--------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara não esteve presente na sala de sessões durante a apreciação deste
assunto. (Doc.628 NIPG 11630/16) -------------------------------------------------------------------------30) Licenciamento de corrida/caminhada denominada Run for Run, requerido pela Associação
Brigada das Amigas – Pelouro das Atividades Económicas: ------------------------------------------Deliberação n.º 1149/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela Associação Brigada das Amigas, por requerimento de 20-07-2016,
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registado nestes serviços sob o n.º 12089, e considerando a informação da Secção de Taxas e
Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, da mesma data, proponho que seja ratificado o meu
despacho, datado de 20 de julho de 2016, que autorizou a emissão das seguintes licenças:
- Autorização da manifestação desportiva, nos termos do Art.º 6.º do Decr. Reg. N.º 2-A/05, de 24
de março;
- Isenção de taxas, em conformidade com o disposto no n.º 3 do Art.º 8.º do Regulamento de Taxas,
Tarifas e Preços, considerando a ação desenvolvida pela requerente, na proteção dos animais
errantes e domésticos e cuidados a eles associados.» (Doc.629 NIPG 11990/16)-------------------31) Licenciamento de campanha publicitária de rua, requerida pela empresa Megafinalistas,
L.da – Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1150/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 21 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Atendendo ao solicitado pela empresa MegaFinalistas, L.da, por requerimento, datado de 15 de
julho de 2016, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos
Municipais, datada de 20 de julho de 2016, proponho que se autorize a emissão de uma licença
para uma Campanha Publicitária de Rua, relativa à WTF (marca jovem da operadora NOS), nos
termos do Art.º 82 do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público, a realizar
entre as 10,00 e 18,00 horas, nos seguintes locais e datas:
- Zona do parque de estacionamento do Baleal - dias 26 e 27.07 e 05 a 07.08.2016
- Zona do Parque de Estacionamento da Praia dos Supertubos - dias 28 e 29.07.2016.» (Doc.630
NIPG 11784/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------APOIOS DIVERSOS:
32) Atribuição de apoio financeiro à Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche,
pela colaboração na construção da Carta Local do Associativismo – Pelouro do Associativismo:
Deliberação n.º 1151/2016: A proposta de atribuição de apoio financeiro à Adepe - Associação
para o Desenvolvimento de Peniche, pela colaboração na construção da Carta Local do
Associativismo, foi retirada da ordem do dia. (NIPG 11618/16) ---------------------------------------33) Atribuição de apoio à Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche, através da
instalação da ligação à internet e manutenção do serviço nas instalações municipais afetas ao
projeto 2520 Move-te E6G – Pelouro do Associativismo: ----------------------------------------------Deliberação n.º 1152/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea v) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize que se proceda à instalação
do serviço de acesso à internet no equipamento municipal correspondente às ex-instalações do
CAIC – Centro de Animação Infantil e Comunitária -, sito na Rua Arquiteto Paulino Montez,
Bairro Arco-Íris, o qual foi afetado ao funcionamento das atividades do projeto promovido pela
ADEPE designado 2520 Move-te E6G, do qual o município é parceiro, e que seja igualmente
assegurada a manutenção do serviço de ligação à internet durante a vigência do projeto 2520
Move-te E6G.» (Doc.631 NIPG 11988/16) ----------------------------------------------------------------34) Atribuição de apoio logístico à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade
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solidária e humanitária, para a realização de um curso BREC – Pelouro do Associativismo:--Deliberação n.º 1153/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 20 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a candidatura da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche
solicitando apoio logístico, para a realização de um Curso BREC – Busca e Salvamento em
estruturas colapsadas.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando que a atividade terá início no dia 25 de julho de 2016.
Considerando o meu despacho, do dia 20 de julho de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo
35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio
logístico ao Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche para a realização da
atividade supracitada, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do
anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara ratifique o despacho
referido.» (Doc.632 NIPG 10307/16) -----------------------------------------------------------------------35) Atribuição de apoio logístico ao Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos de
Casais do Júlio, no âmbito de uma candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade
pontual, para a realização de um torneio de futebol de praia – Pelouro do Associativismo: ----Deliberação n.º 1154/2016: Deliberado aprovar a proposta da senhora Vereadora Clara Abrantes,
datada de 19 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Proponho que a Câmara Municipal, 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 e ao abrigo dos artigos 5º e 51º
do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA), conceda ao Centro de Atividades
Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio, o apoio logístico para o Torneio de Futebol de
Praia, no âmbito de uma candidatura submetida por esta Associação para apoio à atividade
pontual, considerando-se que está devidamente justificado o caráter excecional da iniciativa a
apoiar.» (Doc.633 NIPG 11394/16)-------------------------------------------------------------------------36) Atribuição de apoio logístico ao Clube Stella Maris de Peniche, no âmbito de uma
candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a realização de um
torneio de basquetebol 3x3 – Pelouro do Associativismo:----------------------------------------------Deliberação n.º 1155/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a candidatura do Clube Stella Maris de Peniche solicitando apoio logístico, para
a realização de um Torneio de 3 x 3 de Basquetebol.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando a atividade terá início no dia 16 de julho de 2016.
Considerando o meu despacho, do dia 14 de julho de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo
35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio
logístico ao Clube Stella Maris de Peniche para a realização da atividade supracitada, no uso da
competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, proponho que a Câmara ratifique o despacho referido.» (Doc.634 NIPG 11623/16) --37) Atribuição de apoio logístico ao Clube Stella Maris de Peniche, no âmbito de uma
candidatura submetida para a tipologia de apoio à atividade pontual, para a receção do
Encontro Europeu da Amnistia Internacional – Pelouro do Associativismo: -----------------------
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Deliberação n.º 1156/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 14 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a candidatura do Clube Stella Maris de Peniche solicitando apoio logístico, para
a receção do Encontro Europeu da Amnistia Internacional.
Considerando que a atribuição dos apoios solicitados é da competência da Câmara Municipal.
Considerando a atividade terá início no dia 20 de julho de 2016.
Considerando o meu despacho, do dia 14 de julho de 2016, emitido ao abrigo do n.º 3 do artigo
35.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que autorizei a atribuição do apoio
logístico ao Clube Stella Maris de Peniche para a realização da atividade supracitada, no uso da
competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, proponho que a Câmara ratifique o despacho referido.» (Doc.635 NIPG 11628/16) --38) Atribuição de apoio ao Clube de Campismo e Montanhismo do Agrupamento de Escolas de
Paredes de Coura, para estadia no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche
– Pelouro do Parque de Campismo:------------------------------------------------------------------------Deliberação n.º 1157/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara,
datada de 19 de julho de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em
pasta anexa ao livro de atas: ----------------------------------------------------------------------------------«Considerando a solicitação do Clube de Campismo e Montanhismo do Agrupamento de Escolas
de Paredes de Coura, a informação do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, datada
de 19 de julho de 2016, relativa à estadia no Parque de 22 a 26 de julho mediante o pagamento
dos preços praticados na época baixa, de acordo com a disponibilidade do parque, a proposta do
senhor Vice-Presidente, que se anexa.
Considerando que a atividade tem início no dia 22 de julho de 2016, e que, por já não haver
reunião da Câmara Municipal antes da realização da atividade, no uso da prorrogativa prevista
no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do previsto
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizei,
por meu despacho de 1 de junho de 2016, que se cobre ao Clube de Campismo e Montanhismo do
Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, o preço praticado em época baixa, para estadia
de 22 a 26 de julho de 2016. Nestes termos proponho que a Câmara Municipal ratifique o meu
despacho.» (Doc.636 NIPG 11995/16) ---------------------------------------------------------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
39) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de verão: ------------Deliberação n.º 1158/2016: Deliberado: Realizar duas reuniões extraordinárias da Câmara
Municipal, nos dias 29 de julho de 2016, com início às 9h15, e 4 de agosto de 2016, com início às
14h30; Suprimir as reuniões ordinárias da Câmara Municipal previstas para os dia 1, 9 e 22 de
agosto de 2016; Que as reuniões ordinárias dos dias 16 e 29 de agosto de 2016 tenham caráter
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1159/2016: 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:
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Sendo dezanove horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou,
nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo.--------------------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada
no dia 29 de julho de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto
haver sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ------------------------------------

