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ATA N.º 7/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014

Aos dezassete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala
de Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António
José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel
Ferreira Marques, Filipe Maia de Matos Ferreira Sales e André Sebastião da Silva Cardoso,
Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem
de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 1.º - Período de intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Alteração de localização de ecoponto, previsto para a Avenida do Mar, em
Casais do Baleal – Elena Vasilyeva; -------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Ampliação de armazém, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos
Rodrigues de Sousa e Rua da Ponte Velha, em Peniche – ESIP - European Seafood Investments
Portugal, S.A.;------ ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------3) Alteração de apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, junto
à Avenida da Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio;--------------------------------------
-------------------4) Colocação de elevador exterior, na Rua do Pescadores, em Peniche – Helena
Isabel Reis Correia; ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Operação de loteamento, sita na Rua do Campo da Bola e Travessa Campo da
Bola, em Ferrel – Pedro Martins Silvestre;------------------------------------------------------------------
-------------------6) Ampliação de uma moradia, sita nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar
Pessoa, em Peniche – Emanuel Glória Nascimento; -------------------------------------------------------
-------------------7) Informação sobre Regime Excecional de Extensão de Prazos; -------------------
-------------------8) Remodelação do interior do edifício-sede da Freguesia de Peniche;-------------
-------------------9) Reabilitação de fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche; --------------
----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------
-------------------10) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de
estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------
----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Tomada de posição sobre o funcionamento do Polo de Atendimento de
Peniche do Centro de Emprego de Oeste Norte; -----------------------------------------------------------
-------------------12) Reapreciação do valor de renda de casa – Maria Virgínia Guincho Lúcio
Gonçalves;------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo e definição do valor
da renda – João Miguel Ferreira Silva; ----------------------------------------------------------------------
----------------- Empresas intermunicipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------14) Tomada de posição sobre a reestruturação do setor dos resíduos urbanos:
reprivatização da EGF – Valorsul; ---------------------------------------------------------------------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------15) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município de
Peniche, no dia 4 de março de 2014, terça-feira de Carnaval;--------------------------------------------
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----------------- Estabelecimentos comerciais: ---------------------------------------------------------------
-------------------16) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos
comerciais na época de Carnaval; ----------------------------------------------------------------------------
----------------- Relacionamento Institucional:---------------------------------------------------------------
-------------------17) Oferta de serviços – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Apoio financeiro para a manutenção do jardim público do lugar de Casal
Moinho – Freguesia de Atouguia da Baleia; ----------------------------------------------------------------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------19) Aquisição do serviço de auditoria externa das contas do Município para o
exercício de 2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.---

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Luís Lourenço
Jorge Ganhão 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 André Sebastião da Silva Cardoso, 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 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.------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

O senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir,
apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas
dadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vítor Ricardo, que informou que uma sua familiar, titular de um processo para aquisição de um
terreno municipal, sito em Ferrel, não tem possibilidades financeiras para mandar elaborar todos
os projetos de especialidades exigidos para a legalização das construções existentes no terreno e
perguntou se existe a possibilidade de legalizar as construções sem a apresentação dos referidos
projetos. O senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal não pode dispensar
a apresentação dos projetos que são exigidos por lei. O Diretor do Departamento de Planeamento
e Gestão Urbanística informou que está a ser preparada nova legislação para simplificar os
processos de legalização de construções. --------------------------------------------------------------------
- Carlos Rodrigues, administrador da empresa ITL – Investimentos Turísticos, L.da, que reiterou
a sua intenção de instalar um parque de campismo em Ferrel. O Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística informou que 90% do terreno onde pretendem instalar o
parque de campismo está em zona de Reserva Ecológica Nacional (REN) e que a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) não considera que este tipo de equipamentos
sejam compatíveis com a REN. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao técnico
superior de arquitetura do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para preparar um
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dossier sobre o assunto para ser entregue ao técnico responsável pelo projeto, no prazo máximo
de 15 dias, a fim de ser suscitada uma reunião na CCDR. ------------------------------------------------
- João Manuel da Silva de Campos, que, na sequência da sua intervenção na reunião de 3 de
fevereiro de 2014, solicitou à Câmara Municipal para ir ver a estrutura que está instalada no
logradouro de uma moradia, sita na Avenida Mariano Calado, n.º 51, em Peniche. O senhor
Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal iria visitar o local no dia 24 de
fevereiro de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Informou que recebeu um ofício do Instituto do Emprego e formação profissional a solicitar a
indicação de uma data para ser marcada uma reunião sobre o Polo de Atendimento de Peniche do
Centro de Emprego de Oeste Norte.--------------------------------------------------------------------------
Informou, também, que, contrariamente ao que foi dito na reunião com os senhores Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde e Secretário de Estado da Saúde, de que, até 31 de janeiro
de 2014, seria entregue o Plano Estratégico para o Centro Hospitalar do Oeste, ainda não
recebeu o referido documento e que o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste ainda
não está em funcionamento. -----------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 13 de fevereiro, participou no Conselho Regional do Centro. ---------------------------------
- No dia 13 de fevereiro, reuniu-se com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, a Associa-
ção de Pais e a Direção do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, sobre a construção
do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e a realização de obras para melhorar a EB1 de
Atouguia da Baleia, nomeadamente as instalações sanitárias, o espaço exterior e o anexo. ---------
- No dia 14 de fevereiro, reuniu-se com a Coopeniche. ---------------------------------------------------
- Nos dias 14 a 16 de fevereiro, acompanhou a atividade Fotografar Portugal. ----------------------
- No dia 16 de fevereiro, assistiu ao espetáculo de apresentação do trabalho do fadista Emanuel
Soares, a quem felicitou. ---------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 17 de fevereiro, esteve presente na abertura do Salão Internacional do Setor Alimentar e
Bebidas, onde estavam representadas duas empresas de Peniche. ---------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 13 a 16 de fevereiro do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Em entrevistas com técnicos da CMP, a utentes convocados pelo Centro de Emprego (CEI);
- Numa visita com técnicos da CMP, a vereadora Clara Abrantes e o Presidente da Junta de
Freguesia de Peniche, ao Bairro do Vale Verde;
- Numa reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre assuntos de interesse
para esta autarquia;
- Numa reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia e Associação de Pais sobre o assunto relacionado com o Centro Escolar;
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- No lançamento do CD do fadista penicheiro, Emanuel Soares “Vai-se traçando um destino”.»

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento de que, no dia 13 de janeiro, participou na reunião do Núcleo Executivo do
Conselho Local de Ação Social. ------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Perguntou, novamente, se já existe um levantamento das consequências das más condições
meteorológicas verificadas nos dias 1 e 2 de fevereiro corrente e dos custos que lhes estão
associados, nomeadamente ao nível dos terrenos agrícolas alagados. O senhor Presidente da
Câmara informou que foram já enviados relatórios à Agência Portuguesa de Ambiente e que
solicitou uma estimativa de custos ao Serviço Municipal de Proteção Civil. --------------------------
- Solicitou, novamente, uma informação sobre todas as candidaturas que o Município de Peniche
apresentou no âmbito do QREN 2007/2013 e quais os valores candidatados e aprovados.----------
- Perguntou se a Câmara Municipal tem acompanhado o processo de reorganização do Tribunal
de Peniche, que irá perder um juízo e corre um processo para a perda de qualificações. O senhor
Presidente da Câmara disse que a Oeste CIM tem estado a tratar deste processo. --------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Disse que a Torre do Relógio, sita no Largo 5 de Outubro, em Peniche, propriedade do
Município, está num estado avançado de degradação, situação que lamenta, por se tratar de um
património histórico e colocar em causa a imagem turística do concelho. O senhor Vice-
Presidente informou que as más condições meteorológicas têm dificultado a realização de certas
intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual a data prevista para a conclusão de um espaço de estacionamento, sito na Rua
Arquiteto Paulino Montez, em Peniche, localizado num terreno existente entre a Rua do Sol e a
Rua 12 de Novembro, uma vez que a obra se encontra parada desde o final do mês de setembro
de 2013, existindo no local um poste de eletricidade com um cabo elétrico pendurado e sem
iluminação, o que pode representar um perigo para quem circula na zona. O senhor Presidente da
Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente para trazer o projeto da intervenção a reunião de
Câmara e para mandar verificar o que se passa com o cabo elétrico. O senhor Vice-Presidente
informou que a obra está parada porque estava a cargo da Freguesia de Peniche e houve a
necessidade de afetar os recursos humanos a uma outra obra. -------------------------------------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Perguntou quando será presente a reunião da Câmara Municipal a apresentação do
Departamento de Energia e Ambiente sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos no centro
histórico de Peniche referida pelo senhor Presidente da Câmara na sequência da sua intervenção
na última reunião da Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente informou que será presente
em próxima reunião da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------
- Disse que existe uma anarquia no estacionamento de automóveis na Travessa do Galhalhaz, em
Peniche, e sugeriu a marcação de lugares de estacionamento. O senhor Presidente da Câmara
solicitou ao senhor Vice-Presidente para verificar o assunto. --------------------------------------------

CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA:

Sobre o processo de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, registaram-se as
seguintes intervenções: -----------------------------------------------------------------------------------------
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Na reunião do dia 12 de fevereiro de 2014, perguntou qual o ponto de situação do processo de
aquisição dos terrenos para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e que, na
altura, não obteve resposta a essa pergunta.-----------------------------------------------------------------
- Pelo teor do ofício do Mais Centro, datado de 28 de novembro de 2013, parte de pressuposto
que a aquisição dos terrenos ainda não foi formalizada. --------------------------------------------------
- Na reunião de 26 de junho de 2012, o senhor Vice-Presidente informou que, por questões
burocráticas, ainda não foram formalizados os contratos com os proprietários dos terrenos.
Acrescentou que, por norma, as questões burocráticas se resolvem em meses, mas desde 26 de
junho de 2012 já passou mais de ano e meio. ---------------------------------------------------------------
- A candidatura da obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia ao novo quadro comunitário de
apoio deixa-lhe alguma preocupação, porque a contratualização vai passar a ser gerida pelo Mais
Centro e não pelo Município. ---------------------------------------------------------------------------------
- Em 11 de dezembro de 2012, o senhor Presidente da Câmara prestou a seguinte informação à
Câmara Municipal: “No dia 6 de dezembro, participou numa reunião, em Coimbra, do Programa
Operacional do Centro, onde foi feito o ponto de situação de todos os projetos do Município de
Peniche e dos parceiros para a regeneração urbana. Informou que está prevista a abertura de
novas candidaturas para financiamentos, por convite, onde a prioridade será a educação, que
poderá incluir o Centro Escolar de Atouguia da Baleia.” -------------------------------------------------
- O Programa Operacional do Centro cumpriu o que disse na reunião de 6 de dezembro, porque
abriu um processo de concurso para esta matéria, com início a 16 de setembro de 2013, mas o
Município de Peniche não se preparou para esta abertura de concurso. --------------------------------
- Face à informação de que iriam abrir candidaturas para financiamento, a Câmara Municipal
poderia ter aberto o concurso da empreitada, considerando que se trata de uma obra que é
consensual e é prioritária para todas as forças políticas e, a seu ver, não haveria discordância
relativamente à abertura desse concurso que poderia ter a ressalva de que, não sendo aprovada a
candidatura do financiamento, poderia ser anulado. Acrescentou que, numa situação extrema, as
três forças políticas com assento na Câmara Municipal teriam, com certeza, o entendimento para
resolver o problema financeiro para a execução da obra. -------------------------------------------------
- O ano de 2013, sendo um ano de final de quadro comunitário de apoio, levaria a que se
privilegiassem obras já em execução ou com os processos em estado de permitir o início das
obras, como aconteceu no final dos quadros comunitários de apoio anteriores.-----------------------
- O QREN é o quinto quadro comunitário de apoio e, por isso, existe já uma experiência
acumulada que nos indica como é que os processos se têm desenvolvido.-----------------------------
- Espera que a obra de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia seja apresentada ao
próximo quadro comunitário de apoio, mas que significa que uma obra que poderia estar no atual
quadro comunitário de apoio passará para o próximo e retirará outra obra desse quadro. -----------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Disse que comunga das angústias do senhor Vereador Jorge Gonçalves, relativamente ao
Centro Escolar de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
- Disse que o ofício do Mais Centro, datado de 28 de novembro de 2013, refere o seguinte: “O
promotor não demonstrou, também, embora tal não seja impeditivo da admissibilidade, a
legitimidade para intervir, do ponto de vista da propriedade, ou qualquer outro título constitutivo
daquele direito, sobre os imóveis em causa.” ---------------------------------------------------------------
- Sublinhou que não foi por esta questão que não houve admissibilidade da candidatura.-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.02.2014 * Livro 105 * Fl.77

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador:
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Após a definição do espaço onde seria construído o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, foi
iniciado o processo de negociação com os proprietários de nove terrenos, com a colaboração do
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------
- Existiram condições para fechar as negociações com os proprietários de oito desses terrenos. ---
- As regras do concurso que foi aberto no dia 16 de setembro não são as regras do concurso que
até então esteve em vigor, nomeadamente na questão do grau de maturidade das empreitadas,
pelo que a candidatura do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, com as regras que estiveram em
vigor, não teria qualquer problema de aprovação. ---------------------------------------------------------
- A alteração das regras, por parte do Governo, está na origem da não aprovação da candidatura
do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.-------------------------------------------------------------------
- A abertura das candidaturas foi em 16 de setembro de 2013, quando decorria a campanha
eleitoral para as eleições autárquicas, e terminaram a 31 de outubro, ou seja, quando as
autarquias estavam em período de gestão corrente. --------------------------------------------------------
- No dia 28 de outubro, foi dito à Câmara Municipal, pelos serviços, que no dia em que for
aprovada a unidade de execução entrarão em vigor um conjunto de contrapartidas para os
proprietários dos terrenos, sem que o Município tenha a garantia da aprovação da candidatura. ---

Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística:
- Informou que foi elaborada uma unidade de execução que englobava oito terrenos ficando o
Município com cerca de 50 % desses terrenos e em contrapartida os atuais proprietários dos
terrenos ficariam com lotes de terrenos para construção, sendo da responsabilidade do Município
as obras de urbanização. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que foi feita a negociação e o reparcelamento dos terrenos faltando apenas a celebração
da escritura, que será apenas uma. Acrescentou que com a celebração da escritura o processo da
unidade de execução fica irreversível, o que trará para o Município um encargo de cerca de um
milhão de euros, sendo que os proprietários de um dos terrenos impôs como condição que as
obras de urbanização teriam de ficar concluídas no prazo de dezoito meses após a celebração da
escritura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Não disse que a não posse dos terrenos fora um impedimento para a admissibilidade da
candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Estranha que a resolução de questões burocráticas demore mais de ano meio. ----------------------
- É do conhecimento dos técnicos do Município que, quando se chega ao fim de um quadro
comunitário de apoio, as regras são alteradas, relativamente ao início desse quadro, pelo que era
natural que, do ponto de vista político, se previsse que o estado da empreitada tivesse de estar
mais avançado. --------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Município de Peniche é o único município da Oeste CIM que não teve uma candidatura ao
QREN aprovada para a construção de um centro escolar, sendo que todos os outros municípios
construíram centros escolares com o apoio do QREN. ----------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Como as duas primeiras hipóteses de localização do Centro Escolar de Atouguia da Baleia não
mereceram consenso, o Município não tinha o terreno para a construção do equipamento e a
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Câmara Municipal conseguiu negociar de modo a que o terreno necessário ficasse disponível. ---
- A sua intervenção na reunião de 11 de dezembro de 2012 vem na sequência de muitas outras
referências feitas junto da CCDR, porque não se estavam a abrir concursos.--------------------------
- O último concurso que foi aberto foi em outubro/novembro de 2011 e o Governo foi buscar 50
milhões de euros a cada um dos programas operacionais para o Impulso Jovem, utilizando o
dinheiro que havia para a educação.--------------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador:
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O que o senhor Vereador Jorge Gonçalves disse sobre o acesso às candidaturas no final dos
quadros comunitários de apoio é, de certa forma, verdade, mas, atualmente, existem
condicionalismos que não existiam nos quadros anteriores, como as dificuldades no acesso ao
crédito ou os fundos disponíveis. -----------------------------------------------------------------------------
- A Câmara Municipal sempre quis executar este projeto, por isso a verba necessária está
prevista no PAEL.-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Era impossível avançar com o projeto sem a garantia do cofinanciamento, porque o Município
não tinha capacidades financeiras.----------------------------------------------------------------------------
- Esta não é a primeira candidatura para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia
que é apresentada, já tinha sido apresentada uma candidatura em 2008. -------------------------------
- Sente indignação por quem chumbou a candidatura com base nos pressupostos que criou. -------

Senhor Vereador Filipe Sales:
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O senhor Vice-Presidente, na reunião de 12 de fevereiro, disse que a educação é uma
competência da Câmara Municipal e não da Junta de Freguesia, mas hoje referiu a participação
do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia no processo de negociação dos
terrenos, que é parte integrante do processo do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. -------------
- Quanto à alteração das condições da apresentação de candidaturas, essa alteração não foi só
para a candidatura do Município de Peniche, foi para todas as candidaturas, tendo havido
candidaturas aprovadas, pelo que gostaria de saber por que não foi a candidatura do Município
de Peniche aprovada. -------------------------------------------------------------------------------------------
- Fez uma breve pesquisa e verificou que já em maio de 2013 constava o critério 13.2 para a
admissão de candidaturas, que se refere à maturidade das empreitadas, pelo que não se pode
dizer que as regras mudaram com a abertura de candidaturas de setembro de 2013. Pediu que
fosse precisado o momento da alteração dos pressupostos das candidaturas ao QREN. -------------

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador:
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- As competências dos órgãos autárquicos estão definidas na lei. ---------------------------------------
- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia aceitou o convite da Câmara
Municipal para participar nas negociações dos terrenos e julga que a sua participação foi
benéfica para as duas partes. ----------------------------------------------------------------------------------
- Não concorda que haja mudança das regras de admissibilidade de candidaturas a um quadro
comunitário de apoio no decurso desse quadro. ------------------------------------------------------------
- Com a tomada de posse do atual Governo houve uma alteração política relativamente aos
fundos do QREN, tendo sido retirado dinheiro dos programas operacionais para o Impulso
Jovem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Com a redução do dinheiro nos programas operacionais houve a necessidade de criar uma
maior seletividade na admissão de candidaturas o que levou à alteração das regras de
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candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes
deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram
tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Alteração de localização de ecoponto, previsto para a Avenida do Mar, em Casais do Baleal
– Elena Vasilyeva:----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 126/2014: Deliberado proceder à audiência prévia de Elena Vasilyeva, nos
termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a intensão de
indeferir o seu pedido para alterar a localização dos depósitos de recolha de resíduos sólidos
urbanos, previstos no processo n.º 27/12, relativo à construção de um edifício de hospedagem e
comércio, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. ------------------------------------------------------
Deliberado, ainda, sugerir à requerente que apresente uma proposta para instalação de depósitos
enterrados, de modo a reduzir o seu impacto visual, estando o Município disponível para prestar
o apoio técnico necessário à implementação desta solução. (DPGU R57/14) -------------------------

2) Ampliação de armazém, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e
Rua da Ponte Velha, em Peniche – ESIP - European Seafood Investments Portugal, S.A.: -----
Deliberação n.º 127/2014: Deliberado emitir parecer favorável para a ampliação de um
armazém, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e Rua da Ponte Velha,
em Peniche, conforme solicitado pela ESIP - European Seafood Investments Portugal, S.A.,
devendo a empresa encerrar os vãos que deitam para o prédio contíguo, de que é atualmente
arrendatária, quando terminar o arrendamento. (DPGU 105/13) ----------------------------------------

3) Alteração de apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, junto à Avenida da
Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio:----------------------------------------------------
Deliberação n.º 128/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 13 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado indeferir o pedido apresentado por
Carlos Manuel da Silva Inácio para proceder à alteração de um apoio de praia simples, sito na
praia da Cova de Alfarroba, junto à Avenida da Praia, em Peniche, ao abrigo da alínea a) do n.º 1
do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por não
respeitar o Plano de Ordenamento da Orla Costeira e ter sido indeferido pela Agência Portuguesa
do Ambiente. (Doc.1 DPGU S13993/13)--------------------------------------------------------------------

4) Colocação de elevador exterior, na Rua do Pescadores, em Peniche – Helena Isabel Reis
Correia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 129/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 13 de fevereiro de 2014, deliberado considerar que a instalação de um
elevador exterior, no edifício sito na Rua dos Pescadores, n.º 26, em Peniche, conforme
solicitado por Helena Isabel Reis Correia, é uma obra que se enquadra na alínea h) do ponto 2 do
artigo 8.º do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação no Concelho de Peniche, por
ser de escassa relevância urbanística, uma vez que não irá afetar a estrutura da edificação e, por
ter um revestimento de elementos maioritariamente translúcidos, não afetará a imagem global da



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.02.2014 * Livro 105 * Fl.80

fachada do edifício, conforme consta do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 13 de fevereiro de 2013. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas.------------------------------------
Deliberado, ainda, solicitar ao Gabinete Jurídico uma informação sobre a possibilidade de a
Câmara Municipal isentar a requerente do pagamento de taxas pela ocupação de espaço público
e, em caso afirmativo, em que condições. (Doc.2 DPGU R46/14) --------------------------------------

5) Operação de loteamento, sita na Rua do Campo da Bola e Travessa Campo da Bola, em
Ferrel – Pedro Martins Silvestre:----------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 130/2014: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 14 de setembro de 2013, deliberado proceder à
audiência prévia de Pedro Martins Silvestre, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o seu pedido, datada de 22 de novembro de
2013, para lotear parte de um prédio rústico, sito na Rua do Campo da Bola e Travessa do
Campo da Bola, em Ferrel, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, com os fundamentos constantes do parecer
técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 14 de janeiro de 2014. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberado, ainda, informar de que a Câmara Municipal está disponível para aprovar uma
operação de loteamento para o local, desde que todos os seus lotes confinem com a Rua do
Campo da Bola, para que seja garantida a continuidade da malha urbana. (Doc.3 DPGU L1/13)--

6) Ampliação de uma moradia, sita nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar Pessoa, em Peniche
– Emanuel Glória Nascimento: ------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 131/2014: Deliberado apreciar o pedido para ampliação de uma moradia, sita
nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar Pessoa, em Peniche, apresentado por Emanuel Glória
Nascimento, na próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 87/13) -------------------------------

7) Informação sobre Regime Excecional de Extensão de Prazos: ------------------------------------
Deliberação n.º 132/2014: Considerando a informação do Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 14 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por
reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado autorizar que
os prazos previstos para as formalidades estabelecidas nos artigos 71.º e 73.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, para todos os processos que à data da entrada
em vigor do Decreto-Lei n.º 120/2013, de 21 de agosto, já estivessem com os prazos
ultrapassados, mas cuja caducidade não tenha sido declarada, sejam alargados para o dobro,
sendo a extensão de prazos contada a partir de 22 de agosto de 2013. (Doc.4)------------------------

8) Remodelação do interior do edifício-sede da Freguesia de Peniche:------------------------------
Deliberação n.º 133/2014: Deliberado tomar conhecimento das obras de remodelação que a
Freguesia de Peniche pretende efetuar no interior do seu edifício-sede, sito na Rua Arquiteto
Paulino Montez, em Peniche, que estão isentas de controlo prévio, nos termos da alínea b) do n.º
1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ----------------

9) Reabilitação de fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche:--------------------------------
Deliberação n.º 134/2014: Deliberado aprovar os projetos para alteração, com ampliação, dos
fogos dos lotes n.os 70, 71, 101, 111, 113 e 115 do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche. -------
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CONTRATOS DE CONCESSÃO:

10) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento
e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche:---------------------------
Deliberação n.º 135/2014: Deliberado criar um grupo de trabalho, composto pelos senhores
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, e vereadores Ângelo Marques e Filipe Sales, para
análise dos documentos de suporte ao concurso público para concessão da exploração e gestão
dos parques de estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de
Peniche. (NIPG 1930/14) --------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

11) Tomada de posição sobre o funcionamento do Polo de Atendimento de Peniche do Centro
de Emprego de Oeste Norte: ----------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 136/2014: Deliberado tomar conhecimento da posição da parceria do Projeto
GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade, tomada em reunião de 5 de fevereiro de
2014, relativa à diminuição da resposta de atendimento aos desempregados que necessitam de
utilizar o Polo de Atendimento de Peniche do Centro de Emprego de Oeste Norte. O senhor
Presidente da Câmara informou que irá transmitir a posição do Projeto GPS ao senhor Presidente
do Instituto do Emprego e Formação profissional, I.P., com quem se reunirá no dia 18 de
fevereiro de 2014. (NIPG 1736/14) --------------------------------------------------------------------------

12) Reapreciação do valor de renda de casa – Maria Virgínia Guincho Lúcio Gonçalves:------
Deliberação n.º 137/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 7 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea
g) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar a renda de casa
a pagar por Maria Virgínia Guincho Lúcio Gonçalves, pelo arrendamento do fogo sito na Rua
Fonte da Nora, Edifício Coosofi, letra A, 4.º andar direito-frente, em Peniche, em 38,80 euros
mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de
28 de dezembro de 2010. (Doc.5 NIPG 2108/14) ----------------------------------------------------------

13) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo e definição do valor da renda –
João Miguel Ferreira Silva: ----------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 138/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 7 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia
em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º
1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a alteração da
titularidade do arrendamento do fogo sito na Rua Pedro Cervantes Figueira, bloco 1 do Bairro
Fernão de Magalhães, r/c esquerdo, em Peniche, para João Miguel Ferreira Silva e fixar a renda de
casa a pagar em 54,06 euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos
aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. (Doc.6 NIPG 2109/14) -----------------------------

EMPRESAS INTERMUNICIPAIS:

14) Tomada de posição sobre a reestruturação do setor dos resíduos urbanos: reprivatização
da EGF – Valorsul: --------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 139/2014: Deliberado subscrever a posição tomada pelos municípios acionistas
da empresa Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do
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Oeste, S.A. sobre a reprivatização da Emprega Geral de Fomento, que engloba a Valorsul, que
aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7
NIPG 2107/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

15) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços do Município de Peniche, no dia 4
de março de 2014, terça-feira de Carnaval: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 140/2014: Considerando a tradição dos festejos carnavalescos no concelho de
Peniche, os investimentos já efetuados, a expetativa de dinamização económica, a previsibilidade
de um reduzido número de utentes nos serviços públicos, a prática do Município nos últimos
anos 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 no dia 4 de março de 2014, terça-feira de
Carnaval, exceto quanto aos serviços que não encerram em dias de feriado, que devem manter-se
em funcionamento, excetuando o Museu Municipal. (NIPG 2126/14) ---------------------------------

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:

16) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos comerciais na
época de Carnaval:---------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 141/2014: Deliberado isentar os estabelecimentos de restauração e bebidas,
sitos no concelho de Peniche, de horário de encerramento, no período de 28 de fevereiro a 4 de
março de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento do Horário de Funcionamento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche,
o que se deverá comunicar à GNR e à PSP. (NIPG 2127/14) --------------------------------------------

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:

17) Oferta de serviços – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche: -----
Deliberação n.º 142/2014: Deliberado agradecer à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Peniche a oferta gratuita dos serviços prestados por aquela Associação ao
Município de Peniche, no valor de 902,16 euros, conforme guias que remeteu, em 6 de fevereiro
de 2014. (NIPG 1716/14) --------------------------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:
18) Apoio financeiro para a manutenção do jardim público do lugar de Casal Moinho –
Freguesia de Atouguia da Baleia:---------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 143/2014: Atendendo ao solicitado pelo ofício n.º 6, datado de 10 de janeiro de
2014, deliberado conceder um subsídio, no valor de 2606,19 euros, à Freguesia de Atouguia da
Baleia, para pagamento dos encargos com a manutenção com o jardim público da povoação de
Casal Moinho, no período de julho a dezembro de 2013. (NIPG 608/14)------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

19) Aquisição do serviço de auditoria externa das contas do Município para o exercício de
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2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 144/2014: Considerando: o estipulado no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro; a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 14 de fevereiro de 2014;
a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento, em 17 de fevereiro de 2014; e o Relatório Final elaborado pelo júri do
procedimento de ajuste direto para a aquisição do serviço de auditoria externa das contas do
Município de Peniche, deliberado propor à Assembleia Municipal que nomeie a empresa A.
Zózimo, SROC, Unipessoal, L.da como auditor externo, responsável pela certificação legal das
contas do Município de Peniche e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.8 NIPG 857/14) --------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 145/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezoito horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro , Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino.------------------------------------------------


