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ATA N.º 9/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2014

Aos seis dias do mês de março 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 intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Operação de loteamento, sita na Rua Primeiro de Maio, em Ferrel –
Município de Peniche;------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Legalização de alterações efetuadas na estrutura de uma esplanada fechada,
sita na Rua das Escolas/Travessa da Horta, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes; ----------
-------------------3) Doação de terreno para o domínio público – Maria Emília Ramos Nunes
Martins Conceição e Outros; ----------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Doação de terreno para o domínio público – Mário Luís Santos Vala; ----------
-------------------5) Parecer para a instalação de um bar/cantina, no porto de pesca, em Peniche –
IPTM- Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.; --------------------------------------------
-------------------6) Parecer para efeitos de aumento de capacidade máxima de estabelecimento
hoteleiro, sito na Estrada Marginal Sul, em Peniche – Servipeniche - Empreendimentos
Turísticos, S.A.;---- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Legalização de garagem e anexos, sitos na Rua Raul Brandão, n.º 66, em
Peniche – Manuel Inácio de Oliveira Carneiro; ------------------------------------------------------------
-------------------8) Projeto de espaços exteriores para requalificação de um talude, sito entre a
Rua António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche; ---------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Alteração ao texto de um contrato de comodato – Associação Mão Amiga do
Lugar da Estrada, Consolação, Casal Moinho, Casal da Vala; -------------------------------------------
----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da Administração Local - STAL; ------------------------------------------------------
-------------------11) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP; ------------
----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------
-------------------12) Fixação do preço da inscrição na atividade Oficina de Escrita Criativa; ------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da
empreitada de “Remodelação e Ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de
Peniche” – Paulo & Filhos, S.A.; -----------------------------------------------------------------------------
-------------------14) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da
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caução prestada para a empreitada de “Construção do Centro de Alto Rendimento do Surf” –
Policon – Construções, S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da
caução prestada para a empreitada de “Construção do Novo Muro do Cemitério Municipal de
Peniche” – Submerci - Construção e Urbanizações, L.da; ------------------------------------------------ ;
-------------------16) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da
caução prestada para a empreitada de “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche” –
Henrique Querido - Sociedade de Construções, S.A.; -----------------------------------------------------
-------------------17) Obras a realizar por administração direta, de 24 de fevereiro a 28 de março
de 2014 – Departamento de Obras Municipais; ------------------------------------------------------------
-------------------18) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício
municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria;--------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------19) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf. -----------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezoito horas e quinze 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.------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes as atas n.os 6, 7 e 8/2014, das reuniões camarárias realizadas nos dias 12, 17 e
24 de fevereiro de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido
previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Deliberado proceder à aprovação das
referidas atas em próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------

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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rosa Maria Pereira Martins, que disse que pretende substituir a cobertura de um anexo de que é
proprietária, sito do Largo da Falésia, Bairro do Visconde, em Peniche, mas que a sua pretensão
não foi aprovada pela Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara informou que a
pretensão da munícipe não pode ser viabilizada, de momento, porque se trata de uma zona que
está incluída no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e a respetiva Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) ainda não foi aprovada. Deu indicação ao técnico
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superior de arquitetura do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para solicitar uma
reunião à Agência Portuguesa do Ambiente para tratar de diversos processos, onde deve ser
incluído o da munícipe. ----------------------------------------------------------------------------------------
- António Doirado Oliveira, que se queixou de um muro, sito na Rua do Casalinho, em Ferrel,
que está a impedir o escoamento das águas pluviais de um terreno de que é proprietário. O
senhor Presidente da Câmara informou dos procedimentos já efetuados, na sequência da queixa
escrita apresentada pelo munícipe. Informou, ainda, que será efetuada uma visita ao local, por
técnicos do Município, da qual será informado o queixoso e o proprietário do muro. ---------------
- Francisco Ibáñez Asín, que solicitou informações sobre a conclusão de uma urbanização, sita
em Vale da Cal, São Bernardino. O Diretor do Departamento de Obras Municipais deu
conhecimento das iniciativas já efetuadas para regularização da situação. O senhor Presidente da
Câmara deu indicação ao Diretor do Departamento de Obras Municipais para elaborar uma
informação, para ser presente à reunião ordinária da Câmara Municipal que se realizará no dia 17
de março de 2014, sobre o ponto de situação do processo. -----------------------------------------------
- João Manuel da Silva de Campos, que perguntou qual o ponto de situação de um processo de
obras particulares que é titular. O senhor Presidente da Câmara informou que o processo do
munícipe será incluído na ordem do dia da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. -----

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Informação n.º 8/2014, datada de 26 de fevereiro de 2014, do Setor de Cultura, dando
conhecimento do programa comemorativo do segundo aniversário do Centro Interpretativo de
Atouguia da Baleia. (NIPG 2659/14) ------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento, com a colaboração do Diretor do Departamento de Obras Municipais, de
como estão a decorrer os trabalhos de reparação da eclusa do fosso da muralha. O senhor Vice-
Presidente deixou uma palavra de reconhecimento ao Departamento de Obras Municipais,
nomeadamente ao seu Diretor. --------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Deu conhecimento de como está a decorrer o processo de preparação dos acordos de execução a
celebrar com as freguesias e informou que, no dia 5 de março, realizaram-se reuniões individuais
com cada uma das juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------------------

Considerando a hora de início da reunião, os restantes membros da Câmara Municipal
prescindiram do direito de uso da palavra no período de antes da ordem do dia. ---------------------

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: --------------------------------------------------------------
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Operação de loteamento, sita na Rua Primeiro de Maio, em Ferrel – Município de Peniche:
Deliberação n.º 169/2014: Considerando que a zona se encontra abrangida por plano municipal
de ordenamento do território, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do RJUE, deliberado aprovar uma
operação de loteamento para uma parcela de terreno, sita na Rua 1.º de Maio, na vila e freguesia
da Ferrel, concelho de Peniche, com a área de 287,00 m2, a desanexar do prédio municipal, sito
em Ferrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2412, da freguesia
de Ferrel, e inscrito a favor do Município pela apresentação 12, de 3 de agosto de 1962, omisso
na matriz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A referida operação de loteamento comporta um lote de terreno, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 27,
na vila e freguesia da Ferrel, concelho de Peniche, destinado à construção de uma moradia, com
um fogo, um piso e cércea máxima de 3,77m, anexos e garagem; com a área total de 287,00m2;
área bruta de construção de 205,00m2; e área máxima de implantação de 180,00 m2. ---------------

2) Legalização de alterações efetuadas na estrutura de uma esplanada fechada, sita na Rua
das Escolas/Travessa da Horta, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes: --------------------
Deliberação n.º 170/2014: Deliberado apreciar o pedido de legalização de alterações efetuadas
na estrutura de uma esplanada fechada, sita na Rua das Escolas/Travessa da Horta, em Ferrel,
apresentado por Rui Manuel Conceição Antunes, em próxima reunião da Câmara Municipal.
(DPGU 120/13)--------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Doação de terreno para o domínio público – Maria Emília Ramos Nunes Martins
Conceição e Outros: -------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 171/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de fevereiro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida
na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 265,00 m2, com a configuração, situação e
confrontações que constam e para esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a
desanexar do prédio rústico, sito em Casais do Baleal, freguesia de Ferrel, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 957, da freguesia de Ferrel, e inscrito na
matriz predial rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 217, da secção D, para ser
integrada no domínio público. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU C314/13) ------------------------

4) Doação de terreno para o domínio público – Mário Luís Santos Vala:---------------------------
Deliberação n.º 172/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de fevereiro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida
na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 170,00 m2, com a configuração, situação e
confrontações que constam e para esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a
desanexar do prédio rústico, denominado Sítio da Bica, sito na vila e freguesia de Ferrel, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1458, da freguesia de Ferrel, e inscrito
na matriz predial rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 207, da secção D, para
ser integrada no domínio público. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU C145/13) ------------------------

5) Parecer para a instalação de um bar/cantina, no porto de pesca, em Peniche – IPTM-
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Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.: --------------------------------------------------
Deliberação n.º 173/2014: Atendendo ao solicitado pelo IPTM – Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, I.P., através do ofício n.º 32-PE, datado de 27 de janeiro de 2014, e
considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 24 de
fevereiro de 2014, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em
de 24 de fevereiro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, que concordou com a emissão de parecer favorável, nos termos do n.º 2 do artigo
7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, às obras que Joaquim
José de Oliveira Malhão Viralhada pretende levar a efeito num edifício, sito no porto de pesca de
Peniche, para instalação de um bar/cantina. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU S1301/14) ----

6) Parecer para efeitos de aumento de capacidade máxima de estabelecimento hoteleiro, sito
na Estrada Marginal Sul, em Peniche – Servipeniche - Empreendimentos Turísticos, S.A.: ----
Deliberação n.º 174/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Servipeniche – Empreendi-
mentos Turísticos, S.A e considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 5 de março de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado emitir parecer favorável para o aumento de
capacidade máxima de um estabelecimento hoteleiro, sito na Estrada Marginal Sul, em Peniche,
denominado Pinhalmar, por forma a formalizar o aumento dos índices de ocupação de 26 para 27
unidades de alojamento e de 49 para 51 camas, uma vez que as obras a executar, para esta
alteração em concreto, 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. (Doc.4 DPGU
R1015/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Legalização de garagem e anexos, sitos na Rua Raul Brandão, n.º 66, em Peniche –
Manuel Inácio de Oliveira Carneiro: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 175/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 5 de março de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Manuel
Inácio de Oliveira Carneiro, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para proceder à legalização de uma garagem e
anexos, sitos na Rua Raul Brandão, n.º 66, em Peniche, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo
24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 e dezembro, na sua atual redação, por violar normas legais
e regulamentares aplicáveis, conforme descrito no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 26 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.5 DPGU 8/14) ----------

8) Projeto de espaços exteriores para requalificação de um talude, sito entre a Rua António da
Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em Peniche: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 176/2014: Deliberado apreciar o projeto de espaços exteriores para requalificação
de um talude, sito entre a Rua António da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz, em
Peniche, em próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

9) Alteração ao texto de um contrato de comodato – Associação Mão Amiga do Lugar da
Estrada, Consolação, Casal Moinho, Casal da Vala:----------------------------------------------------
Deliberação n.º 177/2014: 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, aprovar uma alteração à
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cláusula terceira do contrato de comodato a celebrar com a Associação Mão Amiga do Lugar da
Estrada, Consolação, Casal Moinho, Casal da Vala, cujo texto foi aprovado pela deliberação n.º
138/2013, tomada pela Câmara Municipal de Peniche, em reunião de 6 de março de 2013, e
alterado pela primeira vez através da deliberação n.º 582/2013, tomada pela Câmara Municipal
de Peniche, em reunião de 17 de setembro de 2013, para passar a constar que é permitido
construir no terreno cedido em regime de comodato uma pequena estufa para as plantas
aromáticas que não podem estar expostas diretamente ao sol ou à chuva. O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto,
observando o n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. (NIPG
2867/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS HUMANOS:

10) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local - STAL: ---------------------------------------------------------
Deliberação n.º 178/2014: Deliberado apreciar o texto do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a celebrar entre o Município de Peniche e o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local – STAL em próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 2862/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP: -------------------------------
Deliberação n.º 179/2014: Deliberado apreciar o texto do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a celebrar entre o Município de Peniche e o Sindicato dos Trabalhadores
da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos – SINTAP em próxima reunião da
Câmara Municipal. (NIPG 2862/14) -------------------------------------------------------------------------

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:

12) Fixação do preço da inscrição na atividade Oficina de Escrita Criativa:-----------------------
Deliberação n.º 180/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea e) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar em 10,00 euros o preço
unitário das inscrições na atividade Oficina de Escrita Criativa. (NIPG 2662/14) -------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

13) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada de
“Remodelação e Ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de Peniche” – Paulo
& Filhos, S.A.: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 181/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Paulo & Filhos, S.A., por
carta, datada de 20 de fevereiro de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da
Câmara, datada de 28 de fevereiro de 2014, e a informação do Departamento de Obras
Municipais, datada de 27 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 José Agostinho
Saldanha Coelho e Silva para constituírem a comissão de vistoria para a receção definitiva da
empreitada de “Remodelação e Ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de
Peniche”. (Doc.6 NIPG 264/13 e 2856/14) -----------------------------------------------------------------
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14) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução prestada
para a empreitada de “Construção do Centro de Alto Rendimento do Surf” – Policon –
Construções, S.A.:----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 182/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 28 de fevereiro de 2014, deliberado informar a empresa Policon – Construções, S.A.,
na sequência da sua carta, datada de 10 de janeiro de 2014, do teor da informação do
Departamento de Obras Municipais, datada de 27 de fevereiro de 2014, relativa à libertação
parcial da garantia da empreitada de “Construção do Centro de Alto Rendimento do Surf”, com o
qual se concorda. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se
cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 NIPG 2858/14) -----------------------------------------

15) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução prestada
para a empreitada de “Construção do Novo Muro do Cemitério Municipal de Peniche” –
Submerci - Construção e Urbanizações, L.da: -------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 183/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Submerci - Construção e
Urbanizações, L.da, por carta, datada de 21 de fevereiro de 2014, e considerando a proposta do
senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 28 de fevereiro de 2014, e a informação do
Departamento de Obras Municipais, datada de 27 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 Manuel Malheiros Cativo e
engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva para constituírem a comissão de vistoria
para efeitos de libertação parcial da caução prestada para a empreitada de “Construção do Novo
Muro do Cemitério Municipal de Peniche”. O senhor engenheiro Nuno Fernando Mendo Alonso
de Carvalho substituirá o senhor engenheiro Nuno Cativo, em caso de necessidade. (Doc.8 NIPG
1684/13 e 2860/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------

16) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução prestada
para a empreitada de “Ampliação do Cemitério Municipal de Peniche” – Henrique Querido -
Sociedade de Construções, S.A.:-----------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 184/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Henrique Querido - Sociedade
de Construções, S.A., por carta, datada de 12 de fevereiro de 2014, e considerando a proposta do
senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 28 de fevereiro de 2014, e a informação do
Departamento de Obras Municipais, datada de 1 de março 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 efeitos de libertação parcial da caução prestada para a empreitada de “Ampliação do
Cemitério Municipal de Peniche”. (Doc.9 NIPG 15059/12 e 2861/14)---------------------------------

17) Obras a realizar por administração direta, de 24 de fevereiro a 28 de março de 2014 –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 185/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 28 de fevereiro de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º
2/2014, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documentos que aqui se dão por
reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a
realizar pelo Departamento de Obras Municipais do Município, por administração direta, no
período de 24 de fevereiro a 28 de março de 2014, ratificar a realização das obras executadas
entre os dias 24 de fevereiro e 6 de março de 2014, 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,
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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.10 NIPG 2854/14) -------------------------------------------------------------------------------

18) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito
na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria:-----------------------
Deliberação n.º 186/2014: Deliberado tomar uma decisão sobre o incumprimento contratual na
empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em
Peniche, cujo empreiteiro é o consórcio Arada/Manindustria, em próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 2431/14) -----------------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

19) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf: -----------------------------
Deliberação n.º 187/2014: Deliberado apreciar o assunto da Comissão de Gestão Local do
Centro de Alto Rendimento do Surf em próxima reunião da Câmara Municipal.---------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 188/2014 – 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 vinte 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.------------------------------------------------


