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ATA N.º 8/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014

Aos vinte e quatro 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 - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------
------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Ampliação de uma moradia, sita nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar
Pessoa, em Peniche – Emanuel Glória Nascimento; -------------------------------------------------------
-------------------2) Viabilidade para abertura de um vão e construção de uma rampa de acesso a
um edifício, sito na Rua do Pôr-do-Sol, em Consolação – José Lameiro Tomé; ----------------------
-------------------3) Regularização da situação formal e estrutural do apoio de praia mínimo, sito
na praia do Baleal – Boabaia, L.da; ---------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Instalação de apoio de praia completo, na praia da Consolação – Berta
Catarina Garcia da Silva; --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de Peniche; --------
-------------------6) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua do Clemente,
em Ferrel – João Filipe Nunes Jesus; ------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua da
Restauração, em Peniche – Carlos Alberto Chivarria e Cremilde da Ascensão Matias Soares;-----
-------------------8) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Dr. João
Baptista Frazão, em Peniche – Leonor de Jesus Domingos Garcia e Filhos; --------------------------
-------------------9) Divisão de um edifício, sito na Rua D. Carlos, em Ferrel, em propriedade
horizontal – José Carlos Doirado João; ----------------------------------------------------------------------
-------------------10) Divisão de um edifício, sito na Estrada Nacional 247, em Alto Veríssimo,
em propriedade horizontal – Joaquim da Silva Rocha e Julieta Maria da Silva Rocha Sardo; ------
-------------------11) Divisão de um edifício, sito na Rua 25 de Abril, em Reinaldes, em
propriedade horizontal – António Cruz Silva; --------------------------------------------------------------
-------------------12) Divisão de um edifício, sito na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche,
em propriedade horizontal – Albertino Manuel Petinga Gaspar; ----------------------------------------
-------------------13) Divisão de um edifício, sito na Rua da Liberdade, em Peniche, em
propriedade horizontal – João Marques Petinga Avelar; --------------------------------------------------
----------------- Abrigos dos pescadores da Berlenga: ------------------------------------------------------
-------------------14) Anulação do procedimento excecional para a atribuição dos abrigos dos
pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2013; ------------------------------------------------------
-------------------15) Nomeação de grupo de trabalho para análise das candidaturas do concurso
para a atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014;--------------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------16) Normas do XXII Concurso de Rendas de Bilros de Peniche; -------------------
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----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da
empreita de “Construção do Parque Urbano” – Oliveiras, S.A.; -----------------------------------------
-------------------18) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da
empreita de “Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf” – Policon - Construções, S.A.;
-------------------19) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício
municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria;--------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------20) Parecer prévio vinculativo para a contratação de docentes para as Atividades
de Enriquecimento Curricular; --------------------------------------------------------------------------------
----------------- Toponímia: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Atribuição do nome de João Rosa Barranquinho a uma artéria da cidade de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Apoio financeiro ao plano de atividades de 2014 do Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. ------------------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas, encontrando-se na sala seis dos
sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -----------------------------------------
A reunião foi antecedida de uma visita ao logradouro de uma moradia, sita na Avenida Mariano
Calado, n.º 51, em Peniche, conforme foi solicitado pelo senhor João Manuel da Silva de
Campos, na reunião de 17 de fevereiro de 2014. -----------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às dezassete horas e dez
minutos, tendo saído após a intervenção do senhor Presidente da Câmara no período de antes
da ordem do dia.----------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara solicitou autorização, que foi concedida, para dar precedência
ao período da ordem do dia, sobre o período de antes da ordem do dia, para possibilitar que o
senhor Vereador Jorge Gonçalves participasse na apreciação e votação dos assuntos da ordem
do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente a ata n.º 6/2014, da reunião camarária realizada no passado dia 12 de fevereiro,
tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente distribuído pelos
membros da Câmara. Deliberado proceder à aprovação da referida ata em próxima reunião da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
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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) Ampliação de uma moradia, sita nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar Pessoa, em Peniche
– Emanuel Glória Nascimento: ------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 146/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 14 de fevereiro de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de
Emanuel Glória Nascimento, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para proceder à ampliação de
uma moradia, sita nas ruas da Santa Cruz e Cabo Avelar Pessoa, em Peniche, ao abrigo do n.º 4
do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 e dezembro, na sua atual redação, podendo o
mesmo ser reformulado, por forma a garantir as condições constantes nas informações da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, de 20 de novembro de 2013 e 17 de janeiro de
2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU 87/13) --------------------------------------------------------

2) Viabilidade para abertura de um vão e construção de uma rampa de acesso a um edifício,
sito na Rua do Pôr-do-Sol, em Consolação – José Lameiro Tomé: -----------------------------------
Deliberação n.º 147/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 19 de fevereiro de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de José
Lameiro Tomé, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável relativamente à sua pretensão de
construir uma escada em espaço público, na Rua do Pôr-do-Sol, em Consolação, apresentada em
sede da audiência prévia realizada em cumprimento da deliberação n.º 799/2013, tomada pela
Câmara Municipal, em 9 de dezembro de 2013, na sequência de um pedido de informação prévia
sobre a viabilidade de abrir um vão e construir uma rampa de acesso a um edifício, por a
substituição da rampa por uma escada não alterar os pressupostos que fundamentaram a
deliberação supramencionada, conforme consta da informação da Divisão de Gestão Urbanística
e Ordenamento, datada de 18 de fevereiro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui
por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU R1016/13)

3) Regularização da situação formal e estrutural do apoio de praia mínimo, sito na praia do
Baleal – Boabaia, L.da: ----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 148/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado manter a deliberação n.º 802/2013,
tomada pela Câmara Municipal, em 9 de dezembro de 2013, relativamente de um apoio de praia
mínimo, sito na praia do Baleal, de que é concessionária a empresa Boabaia, L.da. (Doc.3 DPGU
S1123/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Instalação de apoio de praia completo, na praia da Consolação – Berta Catarina Garcia da
Silva:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 149/2014: Deliberado tomar conhecimento da situação relacionada com a
instalação de um apoio de praia completo na praia da Consolação, nomeadamente a referida no
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parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 10 de fevereiro de
2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, e
reiterar a preocupação já manifestada pelo senhor Presidente da Câmara à Agência Portuguesa
do Ambiente, em reunião realizada no dia 28 de janeiro de 2014, no sentido de alertar para a
desadequação do plano à realidade atual da linha de costa, considerando que a água do mar
atingiu e passou por baixo da estrutura já implantada. Deliberado, ainda, dar conhecimento da
presente deliberação à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. (Doc.4 DPGU 91/13)------------

5) Ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de Peniche: ------------------------
Deliberação n.º 150/2014: Deliberado apreciar a apresentação do Departamento de Planeamento
e Gestão Urbanística sobre o ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de
Peniche na reunião ordinária da Câmara Municipal que se realizará no dia 6 de março de 2014. --

6) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua do Clemente, em Ferrel –
João Filipe Nunes Jesus: -------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 151/2014: Atendendo ao solicitado por João Filipe Nunes Jesus, em 17 de
janeiro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 21 de fevereiro
de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 20 de janeiro de 2014,
deliberado autorizar a alteração de uso da fração A do prédio urbano sito na Rua do Clemente,
n.º 1, em Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 398, da
freguesia de Ferrel, de comércio para comércio e/ou serviços. (NIPG 2404/14) ----------------------

7) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua da Restauração, em
Peniche – Carlos Alberto Chivarria e Cremilde da Ascensão Matias Soares:-----------------------
Deliberação n.º 152/2014: Atendendo ao solicitado por Carlos Alberto Chivarria e Cremilde da
Ascensão Matias Soares, em 17 de dezembro de 2013, e considerando a proposta do senhor
Vice-Presidente, datada de 21 de fevereiro de 2014, e a informação do Departamento de Obras
Municipais, datada de 19 de dezembro de 2013, deliberado autorizar a alteração da designação
das frações correspondente ao primeiro andar direito e primeiro andar esquerdo, do prédio
urbano sito na Rua da Restauração, n.º 3, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche sob o n.º 314, da freguesia de Conceição, para fração C e D, respetivamente.
(NIPG 2406/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Alteração da propriedade horizontal de um edifício, sito na Rua Dr. João Baptista Frazão,
em Peniche – Leonor de Jesus Domingos Garcia e Filhos: --------------------------------------------
Deliberação n.º 153/2014: Atendendo ao solicitado por Leonor de Jesus Domingos Garcia e
Filhos, em 6 de dezembro de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada
de 21 de fevereiro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 6
de dezembro de 2013, deliberado autorizar a alteração de uso das frações A e B do prédio urbano
sito na Rua Dr. João Baptista Frazão, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Peniche sob o n.º 1688, da freguesia de Ajuda, de comércio para comércio e/ou serviços.
(NIPG 2408/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Divisão de um edifício, sito na Rua D. Carlos, em Ferrel, em propriedade horizontal – José
Carlos Doirado João: ------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 154/2014: Atendendo ao solicitado por José Carlos Doirado João, em 20 de
janeiro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 21 de fevereiro
de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma certidão para divisão do prédio urbano sito na
Rua D. Carlos, em Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 799,
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da freguesia de Ferrel, em propriedade horizontal, nos termos do auto de vistoria, datado de 30
de janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.5 NIPG 2409/14)-------------------------------------------------------------------------

10) Divisão de um edifício, sito na Estrada Nacional 247, em Alto Veríssimo, em propriedade
horizontal – Joaquim da Silva Rocha e Julieta Maria da Silva Rocha Sardo: ----------------------
Deliberação n.º 155/2014: Atendendo ao solicitado por Joaquim da Silva Rocha e Julieta Maria
da Silva Rocha Sardo, em 14 de novembro de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-
Presidente, datada de 21 de fevereiro de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma certidão
para divisão do prédio urbano sito na sito na Estrada Nacional 247, em Alto Veríssimo, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 10270, da freguesia de Atouguia da
Baleia, em propriedade horizontal, nos termos do auto de vistoria, datado de 18 de novembro de
2013, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.6 NIPG 2411/14) -----------------------------------------------------------------------------------------

11) Divisão de um edifício, sito na Rua 25 de Abril, em Reinaldes, em propriedade horizontal
– António Cruz Silva:------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 156/2014: Atendendo ao solicitado por António Cruz Silva, em 31 de outubro
de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 21 de fevereiro de
2014, deliberado autorizar a emissão de uma certidão para divisão do prédio urbano sito na Rua
25 de Abril, em Reinaldes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º
12112, da freguesia de Atouguia da Baleia, em propriedade horizontal, nos termos do auto de
vistoria, datado de 26 de novembro de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 NIPG 2412/14)-------------------------------------------

12) Divisão de um edifício, sito na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, em propriedade
horizontal – Albertino Manuel Petinga Gaspar:----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 157/2014: Atendendo ao solicitado por Albertino Manuel Petinga Gaspar, em
10 de fevereiro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 21 de
fevereiro de 2014, deliberado autorizar a emissão de uma certidão para divisão do prédio urbano
sito na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Peniche sob o n.º 672, da freguesia de Conceição, em propriedade horizontal, nos termos do
auto de vistoria, datado de 12 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.8 NIPG 2413/14)---------------------------------

13) Divisão de um edifício, sito na Rua da Liberdade, em Peniche, em propriedade horizontal
– João Marques Petinga Avelar: ----------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 158/2014: Atendendo ao solicitado por João Marques Petinga Avelar, em 25 de
novembro de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 21 de
fevereiro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 13 de
janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas, deliberado autorizar a emissão de uma certidão para divisão em propriedade
horizontal do prédio do urbano sito na Rua da Liberdade, em Peniche, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 344, da freguesia de Ajuda, em três unidades suscetíveis
de utilização independentes. (Doc.9 NIPG 2414/14) ------------------------------------------------------

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA:

14) Anulação do procedimento excecional para a atribuição dos abrigos dos pescadores da
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ilha da Berlenga, para o ano de 2013:----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 159/2014: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de
21 de fevereiro de 2014, deliberado autorizar a anulação do procedimento excecional para a
atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2013, aprovado pela
Câmara Municipal, em 28 de maio de 2013. (NIPG 2429/14) -------------------------------------------

15) Nomeação de grupo de trabalho para análise das candidaturas do concurso para a
atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, para o ano de 2014: ------------------
Deliberação n.º 160/2014: Considerando a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de
21 de fevereiro de 2014, deliberado nomear os senhores Presidente da Câmara Municipal,
António José Correia, e Vereadores Ângelo Marques e Filipe Sales para constituírem o grupo de
trabalho para análise das candidaturas do concurso para a atribuição dos abrigos dos pescadores
da ilha da Berlenga, para o ano de 2014. (NIPG 2427/14)------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

16) Normas do XXII Concurso de Rendas de Bilros de Peniche: -------------------------------------
Deliberação n.º 161/2014: Deliberado aprovar as Normas do XXII Concurso de Rendas de
Bilros de Peniche, que terá lugar no dia 25 de julho de 2014, integrado na Mostra Internacional
de Renda de Bilros, documento que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10 NIPG 2418/14) -----------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

17) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreita de
“Construção do Parque Urbano” – Oliveiras, S.A.: -----------------------------------------------------
Deliberação n.º 162/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Oliveiras, S.A., por carta,
datada de 20 de junho de 2013, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 19 de fevereiro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada
de 3 de fevereiro de 2014, que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em
pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores Jorge Alberto Bombas Amador,
engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva e engenheiro Nuno Fernando Mendo Alonso de
Carvalho para constituírem a comissão de vistoria para receção definitiva da empreitada de
“Construção do Parque Urbano”. (Doc.11 NIPG 2415/14)-----------------------------------------------

18) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreita de
“Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf” – Policon - Construções, S.A.:-------------
Deliberação n.º 163/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 de fevereiro de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada
de 18 de fevereiro de 2014, que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em
pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores Jorge Alberto Bombas Amador,
engenheiro Nuno Fernando Mendo Alonso de Carvalho e engenheiro José Agostinho Saldanha
Coelho e Silva para constituírem a comissão de vistoria para receção definitiva da empreitada de
“Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf”. (Doc.12 NIPG 2416/14) ----------------------

19) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito
na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria:-----------------------
Deliberação n.º 164/2014: Deliberado tomar uma decisão sobre o incumprimento contratual na
empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em
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Peniche, cujo empreiteiro é o consórcio Arada/Manindustria, em próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 2431/14) -----------------------------------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

20) Parecer prévio vinculativo para a contratação de docentes para as Atividades de
Enriquecimento Curricular:----------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 165/2014: Atendendo ao solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia
da Baleia e considerando as informações do Pelouro da Educação e da Secção de Património e
Aprovisionamento, ambas datadas de 21 de fevereiro de 2014, que aqui se dão por reproduzidas
e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado emitir parecer prévio
favorável para a contratação de um docente para as atividades de enriquecimento curricular,
observando o n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. (Doc.13 NIPG
2398/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOPONÍMIA:

21) Atribuição do nome de João Rosa Barranquinho a uma artéria da cidade de Peniche: -----
Deliberação n.º 166/2014: Atendendo ao solicitado pelo Núcleo de Peniche da Liga dos
Combatentes, em 7 de novembro de 2013, e considerando o parecer favorável da Junta de
Freguesia de Peniche, datado de 19 de fevereiro de 2014, deliberado, no uso da competência
estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, atribuir do nome de Travessa João Rosa Barranquinho à artéria que liga a Rua
Azeredo Perdigão à Rua Calouste Gulbenkian, a poente da Escola Secundária de Peniche, em
Peniche. Segundo o Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes o senhor João Rosa
Barranquinho nasceu nesta artéria, no ano de 1943, e foi o primeiro militar do concelho de
Peniche morto em combate na Guerra do Ultramar, acontecimento ocorrido em Angola, no dia 2
de fevereiro de 1964. (NIPG 17951/13) ---------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS

22) Apoio financeiro ao plano de atividades de 2014 do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche:-----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 167/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, no valor
de 69 300,00 euros, ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para apoio
financeiro ao seu plano de atividades para o ano de 2014, uma vez que, no cumprimento da
legislação em vigor, este garante que os apoios na área da saúde e educação já comparticipados
por fundos públicos continuarão a ser garantidos apenas pelas quotizações dos sócios e receitas
próprias do Centro Social. O presente subsídio será pago em dez prestações, sendo a primeira
paga no próximo mês de março, no valor de 17325,00 euros, correspondente aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2014, e as restantes nove terão o valor unitário de 5775,00 euros e
serão pagas em cada um dos restantes meses do ano de 2014. (NIPG 1665/14) ----------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Carta, datada de 19 de fevereiro de 2014, do Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes,
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remetendo convite para o descerramento de uma placa com o nome de rua e inauguração do
monumento aos combatentes do concelho de Peniche. (NIPG 2388/14) -------------------------------

*Ofício n.º 928, datado de 7 de fevereiro de 2014, da Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
da Direção-Geral de Energia e Geologia, dando conhecimento de que recebeu o ofício n.º
329/14, remetido pelo senhor Presidente da Câmara de Peniche, em de 31 de janeiro de 2014, em
cumprimento da deliberação n.º 76/2014, tomada pela Câmara Municipal, em 27 de janeiro de
2014, manifestando a oposição do Município à concessão de exploração de depósitos minerais
de caulino no concelho de Peniche, nomeadamente na zona do Pinhal Municipal do Vale
Grande. (NIPG 11/14) ------------------------------------------------------------------------------------------

*Informação, datada de 15 de janeiro de 2014, das Piscinas Municipais, dando conhecimento do
seu Plano de Atividades para 2014. (NIPG 659/14)-------------------------------------------------------

*Portefólio sobre o Centro de Canoagem do Oeste. (NIPG 2402/14) ----------------------------------

*Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a 31 de janeiro de 2014, lista nominal dos trabalhadores
contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego
inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço em janeiro de 2014, e total de horas
extra por trabalhador em janeiro de 2014. -------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Apresentou, verbalmente, um voto de pesar à família do senhor Luís Fonseca, trabalhador do
Município, recentemente falecido. ---------------------------------------------------------------------------
Apresentou, verbalmente, um voto de pesar pelo falecimento do senhor José Martinho
Fernandes, que foi vereador da Câmara Municipal de Peniche, recentemente falecido. -------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 13 de fevereiro, participou numa reunião, na Oeste CIM, sobre o próximo quadro
comunitário de apoio, com o senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. ---------
- No dia 13 de fevereiro, participou numa reunião com a Entidade Regional de Turismo do
Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 19 de fevereiro, participou numa reunião com o Centro de Canoagem do Oeste. ----------
- No dia 20 de fevereiro, participou numa reunião, na Oeste CIM, sobre os acordos coletivos de
entidade empregadora pública. Informou que existe o consenso de todos os municípios da Oeste
CIM para que os seus trabalhadores trabalhem apenas 35 horas por semana. -------------------------
- No dia 21 de fevereiro, participou numa reunião com a empresa Meia-Via – Turismo e
Habitação, S.A., sobre a construção de um edifício na Rua Azeredo Perdigão e Adro da Ajuda,
em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 21 de fevereiro, participou numa reunião com a URAP - União de Resistentes
Antifascistas Portugueses, sobre as comemorações do 40.º aniversário do 25 de abril de 1974. ---
- No dia 21 de fevereiro, participou numa reunião com o Rotary Club de Peniche. ------------------
- No dia 21 de fevereiro, esteve presente na cerimónia de entrega de prémios de mérito e
excelência aos alunos do Agrupamento de Escolas de Peniche, a quem felicitou. --------------------
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- No dia 21 de fevereiro, participou numa reunião com a nova direção concelhia do CDS-PP. ----

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Associou-se aos votos de pesar apresentados pelo senhor Presidente da Câmara. --------------------
Apresentou o voto de felicitações que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
«Felicitações:
Felicitar a atleta Miriam Tavares, pelas conquistas dos títulos de Campeã de Portugal em 400
metros e de Vice-Campeã de Portugal em 800 metros, na modalidade de Atletismo – Pista
coberta.
O Vice-Presidente, Jorge Amador.»--------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente felicitou, ainda, a atleta Susana Santos, que também participou
Campeonato de Portugal de Atletismo em Pista Coberta, e a Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, que obteve um terceiro lugar nos femininos e um
quinto lugar nos masculinos no Campeonato de Portugal de Atletismo em Pista Coberta. O
senhor Presidente da Câmara associou-se aos votos de felicitação e felicitou, também, o atleta
Guilherme Fonseca que venceu a primeira etapa do Circuito Nacional de Surf Esperanças da
FPS, realizado na Costa de Caparica, no escalão de sub-18. ---------------------------------------------
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 18 a 23 de fevereiro
corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Reunião com o senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, sobre o novo
Quadro Comunitário Portugal 2020, Oste CIM, nas Caldas da Rainha;
- Reunião com técnicos da CMP, Prof. Raul Santos e Professores de AEC, no âmbito das
“Rendas Vão à Escola”, atividade a ter lugar em março, no pavilhão Gimnodesportivo da EB
2.3 D. Luís de Ataíde, que acolherá um espaço de experimentação dedicado à arte de rendilhar,
onde dezenas de rendilheiras ensinam a sua arte aos mais novos. Contemplará igualmente um
espaço tecnológico onde poderão ser vistos os trabalhos em animação digital que integram o kit
pedagógico da Renda de Bilros, um espaço dedicado à exposição dos inúmeros trabalhos
realizados pelos alunos no âmbito das AEC, bem como um espaço dedicado a jogos
tradicionais;
- Apreciação do assunto relacionado com a obra de reabilitação do edifício António Conceição
Bento;
- Reunião com o editor Luís Gomes da Editora Althum;
- Numa reunião com os Diretores da Seção de Basquetebol do Clube Stella Maris de Peniche;
- Numa reunião com técnicos da CMP sobre o edifício da Rua António da Conceição Bento;
- Iniciamos formalmente o processo de debate com as Juntas de Freguesia sobre o futuro
relacionado com os Protocolos de Delegação de Competências: 1.º Foi apresentado o
cronograma de discussão; 2.º Foi feita uma apreciação coletiva do Protocolo em vigor; 3.º
Ficou estabelecido que além desta avaliação sobre o Protocolo, as Juntas de Freguesia fariam
chegar até ao dia e por escrito os seus contributos;
- Reunião com a nova Direção do CDS/PP, sobre assuntos de interesse do concelho de Peniche.
Felicitou os novos dirigentes locais deste partido político;
- Numa reunião com os órgãos sociais do Centro de Canoagem do Oeste;
- Na festa de entrega de prémios de mérito e excelência da EB 1.2.3 de Peniche, na Associação
Recreativa Penichense;
- Num almoço convívio e entrega de prémios da 23.ª Expo-Aves de Peniche e 5.º Festival do
Canário de Porte organizado pelo Clube Ornitológico de Peniche, no Restaurante Paraíso do
Foz;
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- Reunião com a URAP sobre a comemoração do 25 de Abril.
Obras Municipais:
- Vamos começar a instalar, amanhã, abrigos rodoviários em Coimbrã, Bolhos e Ribafria;
- Foi iniciada a intervenção de reparação no caminho entre Atouguia da Baleia e a Bufarda.» --

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Associou-se aos votos apresentados. -------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de fevereiro, participou na reunião realizada na Oeste CIM sobre o próximo quadro
comunitário de apoio.-------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de fevereiro, participou numa reunião de preparação da Semana da Juventude 2014. -
- No dia 19 de fevereiro, participou na reunião com o Centro de Canoagem do Oeste. Felicitou os
novos corpos sociais. -------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de fevereiro, participou na reunião mensal de discussão de casos sociais, no âmbito
da Rede Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de fevereiro, participou numa reunião do subgrupo que está a trabalhar na
constituição da comissão de acompanhamento dos idosos em situação de risco. ---------------------
- No dia 21 de fevereiro, assistiu a uma sessão de poesia, realizada na Biblioteca Municipal de
Peniche, no âmbito da iniciativa A poesia anda por aí.
- No dia 21 de fevereiro, reuniu-se com a Delegação de Peniche da Liga Portuguesa Contra o
Cancro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 22 de fevereiro, esteve presente na sessão de comemoração do Dia de Baden-Powell,
organizada pelo Agrupamento de Escuteiros de Peniche.-------------------------------------------------
- No dia 22 de fevereiro, assistiu ao Festival Hidro-Carnaval, nas piscinas Municipais.------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Em nome dos senhores vereadores do Partido Socialista, associou-se aos votos apresentados.---
- Desejou um mandato profícuo e a realização de um excelente trabalho aos novos corpos sociais
do Centro de Canoagem do Oeste. ---------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se existe algum desenvolvimento no processo do Hospital de Peniche. O senhor
Presidente da Câmara informou 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. Disse, ainda, que irá enviar um ofício aos senhores
secretários de estado, a dar-lhes conhecimento de que ainda não houve qualquer
desenvolvimento da reunião com eles realizada, e que irá sugerir à Comissão Municipal de
Acompanhamento do Hospital de Peniche que se reitere o pedido de audiência ao senhor
Ministro da Saúde, uma vez que a reunião com os senhores secretários de estado não produziu
efeitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Em nome dos senhores vereadores do Partido Social Democrata, associou-se aos votos de pesar
e felicitação apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------
- Desejou que o mandato dos novos corpos sociais do Centro de Canoagem do Oeste seja
profícuo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Manifestou a sua preocupação pelo facto de os utentes do Centro de Saúde de Peniche terem de
se deslocar muito cedo para junto daquele equipamento para conseguirem marcar consultas
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médicas para o próprio dia, sendo a espera, de algumas horas, feita na rua e sem quaisquer
condições, situação que é mais penosa para os idosos e em dias de mau tempo. Sugeriu que se
alvitre um plano de ação junto das entidades competentes para tentar amenizar a situação dos
utentes que têm de esperar, na rua, durante horas, que as instalações do Centro de Saúde abram
ao público. O senhor Presidente da Câmara disse que é uma situação que incomoda a todos e
solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes, Presidente da Comunidade do Agrupamento dos
Centros de Saúde do Oeste Norte (ACES-ON), que informasse sobre o que pode ser feito neste
domínio. A senhora Vereadora Clara Abrantes remeteu a todos os membros da Câmara
Municipal o Plano de Desempenho do ACES-ON para 2014 e solicitou os contributos que
acharem convenientes. Referiu que existe o acesso para marcação de consultas através de vários
meios e, aparentemente, todo o sistema está montado para que as coisas corram bem, mas tem
falhado a comunicação desses meios junto dos utentes, havendo a necessidade dos serviços de
saúde terem uma atitude mais clarificadora. O senhor Vice-Presidente disse que é uma situação
sobre a qual o Município não têm competências para atuar e sugeriu que se questione o Centro
de Saúde. A senhora Vereadora Clara Abrantes esclareceu que o Centro de Saúde de Peniche não
tem qualquer poder de decisão, uma vez que é gerido pelo ACES-ON. O senhor Presidente da
Câmara sugeriu que no âmbito da pronúncia do Município sobre o Plano de Desempenho do
ACES-ON para 2014 se aborde a questão das acessibilidades ao Centro de Saúde de Peniche,
quer ao nível do edifício, quer ao nível do funcionamento dos serviços. -------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 168/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezassete horas e quarenta e cinco 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. --------------------------


