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ATA N.º 35/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013: 

 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, na 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, 

Jorge Serafim Silva 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 da ata da reunião de 9 de dezembro de 2013. -----------------------------  

 ------------- 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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de complexo para apoio 

a desportos de deslize - Maximilian Wolfgang Reuter; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Legalização de alterações e de ampliações de uma moradia - Manuel António 

Melo Ferrari Sobral; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Obras a realizar por administração direta, de 16 de dezembro de 2013 a 17 de 

janeiro de 2014 – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva de 

empreita – Paulo & Filhos, S.A.; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva de 

empreita – Lena Construções, S.A.; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património Municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Constituição do direito de superfície sobre um lote de terreno, para a 

construção de uma loja – Rip Surf - Artigos de Desporto Unipessoal, L.
da

; ---------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Grandes Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2014; ------  

 ------------------- 8) Orçamento do Município de Peniche, para o ano de 2014; ------------------------  

 ------------------- 9) Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2014; -----------------  

 ------------------- 10) Plano de Ajustamento Financeiro; ---------------------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e 

baixa tensão normal – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; ------------------------ ----- 

 ----------------- Equipamentos Municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 20 de 

dezembro de 2013 e nos dias 24 e 31 de dezembro de 2013; ---------------------------------------------  

 ------------------- 13) Relocalização dos estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Pedido de apoio ao funcionamento do Gabinete Técnico Florestal; ------------  

 ------------------- 15) Alteração de atividade de loja do Mercado Municipal – O Leão do Peixe 

Fresco, Unipessoal, L.
da

; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido Comunista 

Português e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses; ------------------------------------------  
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 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Constituição do Conselho Municipal de Educação; ------------------------------  

 ----------------- Concessão de subsídios e outros apoios: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Apoio financeiro – Freguesia de Peniche; ------------------------------------------  

 ------------------- 19) Comparticipação para transporte escolar dos alunos da Escola Secundária de 

Peniche residentes no concelho de Peniche; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Comparticipação para transporte escolar – Ana Catarina Gomes Amorim. ---  

 ------------- 5.º - Apresentação do projeto Berlenga Eco-Glamping – Manuel Quinta Martins 

Salvador.---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 6.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos, 

encontrando-se na sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião a partir das quinze horas e trinta 

minutos, tendo chegado quando decorria o período de antes da ordem do dia. ------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a senhora Vereadora Maria Clara 

Escudeiro Santana Abrantes comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos 

dos n.
os

 1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na 

sala o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhor Jorge Serafim Silva 

Abrantes, proposto pelo Partido Comunista Português para a Coligação Democrática Unitária, 

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 do referido 

cidadão, pelo que 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 34/2013, da reunião camarária realizada no passado 

dia nove de dezembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes 

que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos 

do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram 

solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------  

- Paulo Vitorino, que disse que os pedidos de licenciamento de estufas, apresentados por Maria 

Celeste Moreira Salgado Vitorino, foram indeferidos pela Câmara Municipal e que sem esse 

licenciamento não se pode candidatar ao Proder. Referiu que o processo remetido à CCDR foi 

mal instruído pelos serviços do Município. O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística esclareceu que não se tratava de pedidos de licenciamento, mas de dois pedidos de 

informação prévia sobre a legalização de estufas, e que os pareceres desfavoráveis da Câmara 

Municipal foram proferidos na sequência dos pareceres desfavoráveis da CCDRLVT, que são 

vinculativos, tendo esta entidade sido consultada por os prédios se encontrarem parcialmente em 

zona de Reserva Ecológica Nacional. Acrescentou que os serviços apenas podem remeter às 
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diversas entidades os elementos que são fornecidos pelos titulares dos processos, sendo a 

remessa feita através de portais eletrónicos que restringem os elementos a enviar, podendo, 

contudo, em caso de dúvidas, as entidades solicitarem informações adicionais ao Município ou 

aos titulares dos processos ou visitar os locais para melhor identificarem a situação. O senhor 

Presidente da Câmara disse que rejeita qualquer responsabilidade da Câmara Municipal ou dos 

serviços do Município, uma vez que o parecer da CCDR é vinculativo e tem de ser respeitado 

pela Câmara Municipal, tendo o Município tido um papel de intermediário entre o interessado e 

as entidades que a legislação obriga que sejam consultadas, cabendo ao munícipe dirimir junto 

da CCDR as dúvidas suscitadas no seu parecer. ------------------------------------------------------------   

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: --------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de dezembro, participou numa reunião da CCDR Centro, sobre o Programa 

Operacional do Centro e os traços gerais do quadro de apoio comunitário para 2014/2020. -------  

- No dia 10 de dezembro, participou numa audiência concedida pelo Ministério da Saúde à 

Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. ------------------------------------  

- No dia 11 de dezembro, participou numa reunião na Oeste CIM, com o senhor Secretário de 

Estado da Modernização Administrativa, sobre o projeto O Atendimento Digital Assistido. --------  

- No dia 11 de dezembro, assistiu ao concerto da Orquestra D. Luís de Ataíde, da Escola Básica 

D. Luís de Ataíde. Felicitou a escola pela iniciativa. ------------------------------------------------------   

- No dia 12 de dezembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. ------------  

- No dia 12 de dezembro, participou numa reunião com o Diretor Regional dos Recursos 

Marinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de dezembro, participou numa reunião na CCDRLVT sobre a estrutura de 

monitorização e acompanhamento do PROTOVT. --------------------------------------------------------  

- No dia 14 de dezembro, assistiu ao concerto do Coral Stella Maris, no Lugar da Estrada. --------  

- No dia 15 de dezembro, esteve presente no lançamento do livro de Jaime Costa denominado 

Poesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, fez a apresentação dos novos vereadores da Câmara Municipal a 

diversos serviços do Município. ------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à audiência concedida pelo Ministério da Saúde à Comissão Municipal de 

Acompanhamento do Hospital de Peniche, prestou as seguintes informações: ------------------------  

- Estiveram presentes, em representação do Governo, os senhores Secretário de Estado da Saúde, 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e Presidente da Administração regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. ------------------------------------------------------------------------------  

- A Comissão informou os representantes do Governo da evolução do processo e solicitou que na 

reunião fossem discutidos os seguintes pontos: A interrupção das ações de desmantelamento do 

Hospital; A manutenção do Hospital com o Serviço de Urgência Básico (SUB), integrado na 

rede nacional dos serviços de urgência; A criação de uma Unidade de Cuidados Continuados, 

conforme acordado; A realização das obras necessárias à concretização dos pontos anteriores. ---  

- A Comissão lamentou a inexistência de documentação sobre o processo do Hospital, o que 

impossibilita a pronúncia do Município sobre o assunto, e solicitou que não sejam concretizadas 

medidas sem que sejam disponibilizados documentos e exista tempo para haver a pronúncia do 

Município sobre as pretensões do Governo para o Hospital. ---------------------------------------------  
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- Foi solicitado, pela Comissão, que o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste 

(CHO) entre em funcionamento, o mais brevemente possível, por ser o espaço privilegiado para 

que as questões do CHO tenham a participação de todos os interessados. -----------------------------  

- Os representantes do Governo assumiram os seguintes compromissos para com Peniche: O 

Plano Estratégico do CHO será enviado ao Município, não existindo previsão para a data da sua 

conclusão, e, até 31 de janeiro de 2014, o Município será informado pelo Governo sobre a sua 

pretensão para o SUB e será estipulado um prazo para a pronúncia do Município sobre o assunto.  

Relativamente ao SUB, o senhor Presidente da Câmara disse que entende que poderá vir a haver 

uma discordância entre o que tem sido defendido pelo Município e a pretensão do Governo, por 

o senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde ter dito que não entende que o 

Hospital e o SUB sejam indissociáveis, ou seja, que o SUB poderá funcionar fora do quadro de 

funcionamento do Hospital, o que contraria a posição do Município sobre o assunto. ---------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 10 a 16 de dezembro 

corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ 

reuniões: 

- Na XI Mostra Gastronómica promovida pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 

Mar. Uma excelente iniciativa desenvolvida pelos estudantes desta escola. 

- No âmbito dos documentos previsionais para 2014, na reunião sobre o Estatuto do Direito de 

Oposição, com o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. 

- Na reunião para elaboração do mapa de obras municipais. 

- Nas festividades de Natal dos jardins-de-infância de Ferrel e Serra d'El-Rei e das Escolinhas 

da Casa do Benfica. 

- Na apresentação dos trabalhadores do DEA, DOM e SMAS aos novos vereadores. 

- Na reunião com o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, na qual foi relembrado o 

importante apoio do Município para a construção de uma árvore de Natal e do desenvolvimento 

da atividade Desporto Escolar. 

- Reunião sobre o regulamento do acampamento ocasional, tendo ficado estabelecido aguardar, 

até final de dezembro, pelos contributos da Federação. 

- Em Lisboa, na iniciativa que premiou os surfistas mais influentes do ano. A cerimónia dos 

Portugal Surf Awards teve lugar no passado sábado, no Moche Room, em Lisboa. O grande 

destaque vai para Frederico Morais que se sagrou campeão nacional pela primeira vez e a sua 

melhor onda. 

- Felicitou, de novo, a atleta Telma Santos.» [sic] ---------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Informou que, por incompatibilidade com a sua agenda na Assembleia da República, não lhe 

foi possível estar presente na audiência concedida pelo Ministério da Saúde à Comissão 

Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. ------------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações endereçadas à atleta Telma Santos.----------------------------------------  

- Perguntou qual o calendário da iluminação de Natal na cidade de Peniche. O senhor Vice-

Presidente informou que a iluminação de Natal, na cidade de Peniche, funcionará das 17h00 às 

24h00, tendo começado a funcionar no dia 14 de janeiro. ------------------------------------------------  

- Disse que existem uns cheiros nauseabundos, junto à igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em 

Peniche, que a população pensa ser provenientes do fosso da muralha. Perguntou se existe água 

estagnada no fosso. O senhor Vereador Jorge Abrantes disse que os Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento não têm registo de queixas, nomeadamente da Estação Elevatória do Parque 
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do Baluarte. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar ao IPTM uma informação 

sobre as rotinas implementadas para abertura da eclusa, para renovação da água do fosso da 

muralha. Acrescentou que os odores poderão ser provenientes da fábrica de conservas, pelo que 

irá solicitar um ponto de situação sobre o seu funcionamento, na visita que a Câmara Municipal 

irá realizar, no dia 6 de janeiro, às instalações da ESIP. --------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações endereçadas à atleta Telma Santos.----------------------------------------  

- Solicitou um relatório sobre as atividades que ocorreram no Centro de Alto Rendimento do 

Surf, nomeadamente o número de participantes em cada atividade. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o relatório do Centro de Alto Rendimento do Surf, relativo a 2013, será 

enviado ao senhor Vereador assim que esteja concluído, e deu indicação à Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro para remeter a todos os membros da Câmara 

Municipal o documento com o modelo de gestão e financiamento dos centros de alto rendimento 

desportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu-se à falta de iluminação pública no IP6, nomeadamente nas rotundas do Casal da Ponte 

e de Porto de Lobos. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que 

verifique a situação e preste uma informação na próxima reunião da Câmara Municipal. -----------  

- Manifestou a sua preocupação pela falta de um professor das AEC, na EB1 n.º 5 de Peniche, 

concretamente na componente de atividade física. Perguntou se existem situações idênticas 

noutras escolas do concelho. O senhor Vice-Presidente informou que um dos candidatos já 

aceitou prestar o serviço e que iniciará funções em breve.------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se aos votos de congratulação que foram manifestados. ------------------------------------  

- Disse que gostaria que lhe fossem entregues as informações que solicitou em reuniões 

anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, de facto, se verifica a situação relatada pelo senhor Vereador Ângelo Marques, na 

reunião de 9 de dezembro de 2013, de colocação de terras junto ao Estádio do GDP, e solicitou 

mais informações sobre o assunto. O senhor Vice-Presidente disse que irá averiguar o que se 

passou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Informou que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no dia 12 de dezembro de 2013, 

dispensou os testemunhos dos arquitetos convocados no âmbito do processo subsequente à 

inspeção realizada pela Inspeção Geral da Administração Local. ---------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não 

sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação 

nominal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

828/2013 – Processo n.º R821/13, em nome de Maximilian Wolfgang Reuter, para informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de um empreendimento turístico para apoio a desportos 

de deslize, em Cruz das Almas, Casais do Baleal. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 
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Urbanística, datada de 13 de dezembro de 2013, deliberado proceder à audiência prévia do 

requerente, manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável, pelos motivos e 

fundamentos constantes nos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados 

de 24 de setembro e 5 de dezembro de 2013, e da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e 

Controlo, datado de 3 de dezembro de 2013, ao abrigo do n.º 4.º do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1) --------------------------  

O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística uma informação com o ponto de situação urbanístico de Casais do Baleal. -------------   

 

829/2013 – Processo n.º 107/13, em nome de Manuel António Melo Ferrari Sobral, para 

legalização de alterações e de ampliações efetuadas numa moradia, sita na Rua do Norte, em 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto após uma visita ao local. ----------------  

O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e 

Financeiro para solicitar ao Setor de Planeamento e Intervenção Social uma informação sobre a 

situação social da arrendatária de uma parcela de terreno municipal, situada na Travessa do 

Nascente, em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

830/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º 

5/2013, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, que aqui se dá por reproduzido e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a realizar pelo Município, 

por administração direta, no período de 16 de dezembro de 2013 a 17 de janeiro de 2014, 

ratificar a realização das obras já hoje executadas, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e autorizar a realização das obras ainda não executadas, 

no uso da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho. (Doc.2 NIPG 18057/13) -------------------------------------------------------------------------------  

 

831/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao solicitado pela empresa Paulo & Filhos, S.A., por 

carta, datada de 24 de outubro de 2013, e considerando a informação do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 6 de dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores Jorge Alberto 

Bombas Amador, José Agostinho Saldanha Coelho e Silva e Francisco Manuel Ferreira da Silva, 

para constituírem a comissão de vistoria para receção definitiva da empreitada de “Novas 

instalações da ação sociocultural – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens”. (Doc.3 NIPG 

15433/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

832/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao solicitado pela empresa Lena Construções, S.A., 

por carta, datada de 18 de novembro de 2013, e considerando a informação do Departamento de 

Obras Municipais, datada de 6 de dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores Jorge Alberto 

Bombas Amador, José Agostinho Saldanha Coelho e Nuno Manuel Malheiros Cativo, para 

constituírem a comissão de vistoria para receção definitiva da empreitada de “Arranjos 

urbanísticos do Campo da República envolvente à Fortaleza e à igreja de São Pedro”. O senhor 

Nuno Fernando Mendo Alonso de Carvalho substituirá o senhor Nuno Cativo, em caso de 

necessidade. (Doc.4 NIPG 18157/12) ------------------------------------------------------------------------  
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PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

833/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando a entrada em vigor, no dia 30 de setembro de 

2013, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que alterou o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, nomeadamente quanto ao valor máximo dos bens imóveis que a Câmara Municipal tem 

competência para adquirir, alienar ou onerar; --------------------------------------------------------------  

Considerando as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, na sessão extraordinária 

de 22 de novembro de 2013, nomeadamente quanto ao prazo e quanto à empresa que será 

superficiária de um prédio urbano propriedade do Município; -------------------------------------------  

Considerando que a empresa Rip Curl Europe declarou que aceita que o contrato seja firmado 

em seu nome e por um prazo de 25 anos; -------------------------------------------------------------------  

Considerando os pareceres jurídicos que concluem que o Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 

novembro, não se aplica ao negócio em apreço; -----------------------------------------------------------  

Deliberado revogar a deliberação n.º 539/2013, tomada pela Câmara Municipal em 3 de 

setembro, e, 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, aprovar os termos do novo contrato a celebrar com a 

empresa Rip Crul Europe, para constituição do direito de superfície sobre um prédio urbano, 

composto de lote de terreno para construção, sito na Avenida da Praia, em Peniche, cujo texto, 

que aqui se dá por reproduzido e ficou apenso à minuta da presente ata, apenas difere do 

aprovado pela deliberação atrás referida quanto ao prazo e quanto à empresa superficiária. --------  

Deliberado, ainda, dar conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal de 

Peniche. (Doc.5 NIPG 125128/13) ---------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

834/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar as Grandes Opções do Plano do 

Município de Peniche, para o ano de 2014, na próxima reunião da Câmara Municipal. -------------  

 

835/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o Orçamento do Município de 

Peniche, para o ano de 2014, na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------  

 

836/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o Mapa de Pessoal do Município de 

Peniche, para o ano de 2014, na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------  

 

837/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar a alteração ao Plano de Ajustamento 

Financeiro, aprovado pela Assembleia Municipal, em 2 de outubro de 2012, no âmbito do 

Programa de Apoio à Economia Local, na próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------  

 

Durante a apreciação dos documentos previsionais para 2014, usaram da palavra os seguintes 

membros da Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

Sugeriu a introdução de correções a alguns erros materiais do documento e colocou algumas 

questões sobre o seu conteúdo. --------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou: o cronograma da revisão do PDM; um ponto de situação da execução dos planos de 

urbanização, nomeadamente o do Vale do Grou; cópia dos projetos dos planos de praia; cópia 

dos documentos do estudo para a reorganização do trânsito na zona central da cidade. -------------  

Propôs que se incluíssem as seguintes verbas no Orçamento Municipal: Instalação de sanitários 
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no Mercado Abastecedor, podendo ser de caráter precário numa fase inicial; Elaboração de um 

estudo de modernização do Mercado Municipal; elaboração da Carta Desportiva Municipal; 

Elaboração de um estudo para o alargamento do skate parque; Apoio à construção das novas 

instalações do Centro de Canoagem do Oeste, através da celebração de um contrato programa; 

Resolução do problema da venda ambulante na cidade de Peniche; Elaboração de contra 

programa a celebrar com a Universidade Sénior de Peniche. --------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão:  

Perguntou qual o número de dormidas e receita da área de campismo da ilha da Berlenga. --------  

Disse que na proposta de Orçamento não vem espelhado a transferência de competências da 

Câmara Municipal para as juntas de freguesia e propôs a inclusão de uma verba destinada às 

freguesias com essa finalidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

Propôs: que se elabore um regulamento para o Mercado Abastecedor; que sejam os trabalhadores 

do Município a elaborarem os planos de urbanização; a criação de um posto de turismo à entrada 

da cidade de Peniche; a otimização da sinalética turística do concelho; se encontre uma solução 

para o edifício que está destinado à instalação da Biblioteca Municipal; que se encontre uma 

solução para o campo arqueológico do Murraçal da Ajuda; que se invista mais no Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo, porque é um investimento com retorno; que se invista 

mais na política ambiental, nomeadamente na recolha de lixos; que se invista na melhoria da 

sinalização de trânsito na cidade de Peniche. ---------------------------------------------------------------  

Disse que não entende a alteração de posicionamento do senhor Vice-Presidente relativamente à 

relação com as freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------  

Perguntou qual o resultado da candidatura para obter financiamento para a construção do Centro 

Educativo de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------------------------  

Solicitou uma cópia do projeto de ampliação da escola básica de Ferrel. ------------------------------  

Lamentou que nas Grandes Opções do Plano não haja uma única palavra sobre o Pinhal 

Municipal do Vale Grande, porque é um dos espaços que poderia aumentar substancialmente a 

receita do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sugeriu que se venda o prédio, sito na Rua 5 de Outubro, em Serra d'El-Rei, que foi adquirido 

para instalar a Junta de Freguesia local. ---------------------------------------------------------------------  

Disse que não concorda com a atual política municipal para a habitação social que defendeu que 

haja uma intervenção rápida para recuperação dos fogos do Município, de modo a criar 

condições dignas de habitabilidade. --------------------------------------------------------------------------  

Referiu que lhe agrada que a proposta de Orçamento esteja mais de acordo com o que é a 

realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sugeriu que haja criatividade para se aumentar as receitas e diminuir as despesas. Perguntou 

quanto poupou o Município em energia elétrica. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: 

Disse que foi assumido com os presidentes de junta de freguesia que a questão das transferências 

seria abordada aquando da discussão do acordo de execução. Disse que o Município transfere 

diretamente para os agrupamentos de escolas verbas que a lei estipula que sejam as freguesias a 

transferir e que, apesar dos cortes nas receitas do Município, a Câmara Municipal está a propor a 

manutenção dos valores que são transferidos para as freguesias. ----------------------------------------  

Referiu que as soluções para as questões de trânsito não se esgotam em 2014 e terão continuação 

em 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que, apesar das medidas tomadas, como a redução de luminárias, não houve a redução com 
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os consumos de energia elétrica. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que seriam introduzidas nos documentos as referências solicitadas, nomeadamente quanto 

à Biblioteca Municipal, ao Mercado Abastecedor, à Carta Desportiva Municipal, ao skate 

parque, ao Centro de Canoagem do Oeste, ao Pinhal Municipal, ao Mercado Municipal e às 

freguesias do concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

838/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao solicitado pelos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, através de ofício, datado de 13 de dezembro de 2013, deliberado, no uso 

das competências estabelecidas nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro: -----------------------------------------------------------------------------------  

1) Aprovar a realização da despesa para o fornecimento de energia elétrica em média tensão, 

baixa tensão especial e baixa tensão normal, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. -----------------------------------------------------------------------  

2) Proceder à abertura de concurso público ao abrigo do regime geral, com publicidade 

internacional, com preço base de 530 000,00 euros, a que acresce o IVA, nos termos previstos no 

capítulo II do título III da parte II do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com o fundamento previsto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 20.º nos termos e ao abrigo do artigo 38.º do mesmo Código. -----------------------------------  

3) Aprovar as peças de procedimento apresentadas, que aqui se dão por reproduzidas e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do CCP. -----------  

4) Designar para constituir o júri do procedimento, nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º 

do CCP, os senhores João Vilhena Raminhos, que presidirá, Margarida Almodôvar, que 

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Herménia Coelho, como membros 

efetivos, e as senhoras Márcia Reis e Catarina Silva, como membros suplentes. ---------------------  

5) Delegar no júri do concurso as seguintes competências, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 69.º do CCP: a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; 

b) Propor retificações às peças do procedimento; c) Analisar e propor respostas a listas de erros e 

omissões. (Doc.6 NIPG 18061/13) ---------------------------------------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

839/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando a época natalícia que decorre; o procedimento que 

tem sido seguido em anos anteriores; a decisão tomada pelo Governo da República para os 

serviços do Estado, através do despacho n.º 15492/2013, publicado no Diário da República, em 

27 de novembro de 2013; e a intenção manifestada pelo senhor Presidente da Câmara de 

determinar a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas 

no Município de Peniche, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do número 2 

do artigo 35.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado, no uso da 

competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, autorizar o encerramento de todos os serviços municipais na tarde do dia 20 de 

dezembro de 2013, por ocasião da Festa de Natal dos trabalhadores do Município, e nos dias 24 e 

31 de dezembro de 2013, exceto quanto aos serviços que não encerram em dias de feriado, que 

devem manter-se em funcionamento, excetuando o Museu Municipal. No dia 20 de dezembro de 

2013, os serviços administrativos encerrem às 12h30. (NIPG 18110/13) ------------------------------  
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840/2013 – DELIBERAÇÃO: Na sequência da deliberação n.º 769/2013, de 25 de novembro, 

deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o projeto de arquitetura e a respetiva estimativa 

orçamental para a construção de um edifico para instalar os estabelecimentos comerciais de 

apoio ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo. -----------------------------------------------  

Deliberado, ainda, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

solicitar à Assembleia Municipal autorização para que a obra de construção do referido edifício, 

no valor estimado de 285 000,00 euros, seja efetuada por administração direta. (Doc.7 NIPG 

18062/13)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

841/2013 – DELIBERAÇÃO: Conforme previsto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e atendendo à competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do 

artigo 33.º do mesmo diploma legal, deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente 

da Câmara, proferido no exercício das funções de presidente, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, em 12 de dezembro de 2013, que aprovou o pedido de apoio 

ao funcionamento do Gabinete Técnico Florestal, apresentado ao Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas. (Doc.8 NIPG 18100/13) ---------------------------------------------------------  

 

842/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo à exposição apresentada pela empresa O Leão do 

Peixe Fresco, Unipessoal, L.
da

, em 26 de novembro de 2013, na sequência da deliberação n.º 

718/2013, de 11 de novembro, que indeferiu a alteração da atividade da loja n.º 6 do Mercado 

Municipal de Peniche, de peixaria para estabelecimento de bebidas, deliberado, no uso da 

competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, informar a referida empresa de que é intenção da Câmara Municipal proceder a 

uma revitalização do Mercado Municipal, conforme está previsto na proposta das Grandes 

Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2014, pelo que, no quadro atual e 

considerando o número de estabelecimentos de bebidas já existentes no Mercado Municipal, a 

Câmara Municipal não está disponível para deferir a pretensão. (NIPG 11927/13) ------------------   

 

PROTOCOLOS: 

 

843/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar os termos do financiamento da execução do 

protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido Comunista Português e a União de 

Resistentes Antifascistas Portugueses na próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

844/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, 

de 15 de janeiro, propor à Assembleia Municipal a nomeação do Conselho Municipal de 

Educação, para o mando autárquico 2013/2017, com a composição que aqui se dá por 

reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.9) ----------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

845/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder à Freguesia de 

Peniche um subsídio, no valor de 512,04 euros, para comparticipação nas despesas com a ADSE, 

referentes ao terceiro trimestre de 2013. (NIPG 16986/13) -----------------------------------------------  
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846/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado, no uso das competências estabelecidas nas alíneas 

gg) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar 

em cinquenta por cento do valor dos encargos com a utilização de transportes públicos de todos 

os alunos residentes no concelho de Peniche que frequentam a Escola Secundária de Peniche e 

estejam abrangidos pelo transporte escolar, atendendo ao determinado no n.º 4 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, e à Portaria n.º 181/86, de 6 de maio. (NIPG 

18055/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

847/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos 

encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da 

aluna Ana Catarina Gomes Amorim, residente em Serra d'El-Rei, a fim de poder frequentar a 

Escola Básica 2.3 Josefa d’Óbidos, sita em Óbidos, conforme parecer do Pelouro da Educação, 

datado de 10 de dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10 DEA3095 NIPG 18053/13) --------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

848/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, para a realização de uma reunião extraordinária, no dia 17 de dezembro 

de 2013, com início às dezoito horas, e dispensar a convocação escrita. -------------------------------  

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO BERLENGA ECO-GLAMPING: 

 

Esteve presente na reunião o senhor Manuel Quinta Martins Salvador que apresentou o projeto 

académico que prevê a instalação de equipamentos de apoio à área de campismo da ilha da 

Berlenga, denominado Berlenga Eco-Glamping. ----------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

849/2013 – DELIBERAÇÃO: 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 vinte e uma horas e quinze minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------  


