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ATA N.º 10/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014

Aos dezassete 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, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales,
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: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------1) Apresentação do projeto “David Melgueiro” e aprovação da minuta de
protocolo a celebrar com a Associação David Melgueiro; ------------------------------------------------
-------------------2) Protocolo relativo à candidatura de obras de proteção costeira – Agência
Portuguesa do Ambiente; --------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------3) Legalização de alterações efetuadas na estrutura de uma esplanada fechada,
sita na Rua das Escolas/Travessa da Horta, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes; ----------
-------------------4) Doação de uma parcela de terreno, sita na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel,
para integrar o domínio público municipal – Maria dos Anjos Conceição Santos e Outros; --------
-------------------5) Licenciamento de alteração à cobertura e ao sótão de uma moradia, sita na
Avenida Mariano Calado, n.º 51, em Peniche, e construção de um anexo – João Manuel da Silva
de Campos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um anexo no
logradouro de um prédio, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Elena Vasilyeva; -------
-------------------7) Alteração de localização de ecoponto, previsto para a Avenida do Mar, em
Casais do Baleal – Elena Vasilyeva; -------------------------------------------------------------------------
-------------------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; ---------------------------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------9) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche; --
----------------- Organização dos serviços municipais: -----------------------------------------------------
-------------------10) Serviço Municipal de Metrologia; ---------------------------------------------------
----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da Administração Local - STAL; ------------------------------------------------------
-------------------12) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP; ------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício
municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria;--------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
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-------------------14) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf; -----------
-------------------15) Alteração da atividade da loja n.º 6 do Mercado Municipal e do titular da
sua concessão – O Leão do Peixe Fresco, Unipessoal, L.da; ----------------------------------------------
----------------- Contratação de empréstimos:----------------------------------------------------------------
-------------------16) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais;---------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------17) Seguro de acidentes pessoais dos bombeiros voluntários de Peniche; ---------
----------------- Relacionamento Institucional:---------------------------------------------------------------
-------------------18) Plano de desempenho para o ano de 2014 – Agrupamento de Centros de
Saúde do Oeste Norte;------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------19) Composição dos órgãos sociais para o biénio 2014/2015 – Centro Social da
Bufarda;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------20) Licenciamento de baile com música ao vivo – Serrana - Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei; ------------------------------------------------------
-------------------21) Licenciamento de baile com música ao vivo – Associação de Educação
Física, Cultural e Recreativa Penichense; -------------------------------------------------------------------
-------------------22) Licenciamento de prova desportiva – Freguesia de Serra d'El-Rei; ------------
-------------------23) Licenciamento de prova desportiva – Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche; --------------------------------------------------------------------------
-------------------24) Licenciamento de prova desportiva – Centro de Formação Desportiva de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------25) Apoio financeiro e logístico para a realização do XI Open Internacional de
Taekwondo Cidade de Peniche 2014 – Clube de Taekwondo de Peniche; -----------------------------
-------------------26) Apoio financeiro e logístico para a realização do XVII Convívio de Pesca
Desportiva de Mar – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente”;-------------
-------------------27) Apoio logístico para a realização de um intercâmbio internacional –
Associação Juvenil de Peniche; -------------------------------------------------------------------------------
-------------------28) Apoio financeiro para a realização da XXIII Expo-Aves de Peniche – Clube
Ornitológico de Peniche;---------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Assuntos diversos: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------29) Ampliação do cemitério da Freguesia de Ferrel; ----------------------------------
-------------------30) Ligação de energia elétrica a uma estrutura, instalada junto à Avenida da
Praia, em Peniche – Joaquim Manuel Marques Leal;------------------------------------------------------
-------------------31) Funcionamento do estabelecimento comercial denominado Dórémi, sito na
Rua Marquês de Pombal, em Peniche;-----------------------------------------------------------------------
-------------------32) Abertura de conta bancária – Caixa Económica Montepio Geral. --------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente da Câmara, eram catorze horas e quarenta e cinco
minutos, encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às vinte horas e cinco minutos,
tendo saído após a votação do ponto n.º 16 da ordem do dia, a que corresponde a deliberação n.º
206/2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.os 6, 7, 8 e 9/2014, das reuniões camarárias
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realizadas nos dias 12, 17 e 24 de fevereiro e 6 de março de 2014, tendo sido dispensada a sua
leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. O
senhor Vereador Luís Ganhão absteve-se na aprovação das atas n.os 7, 8 e 9/2014, por não ter
participado nas reuniões a que dizem respeito. -------------------------------------------------------------

REUNIÕES DE CÂMARA:

Deliberação n.º 189/2014 – Deliberado, por unanimidade e votação nominal, ratificar o
despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 10 de março de 2014, que cancelou a
reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche que estava previsto que se realizasse no dia
10 de março de 2014, nos termos da deliberação n.º 628/2013, tomada pela Câmara Municipal,
em 22 de outubro de 2013, e cuja ordem de trabalhos tinha sido divulgada pelo edital n.º
26/2014, datado de 7 de março de 2014. --------------------------------------------------------------------

Deliberação n.º 190/2014 – Deliberado, por unanimidade e votação nominal, concordar com a
proposta apresentada pelo senhor Presidente da Câmara para que reunião ordinária, que se
realizará no dia 31 de março de 2014, tenha início pelas nove horas e quinze minutos. -------------

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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Melo, que perguntou pelos desenvolvimentos dos seguintes assuntos que foram abordados
em reuniões anteriores:-----------------------------------------------------------------------------------------
- A proveniência dos maus cheiros detetados junto à igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em
Peniche, referidos pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, em 16 de dezembro de 2013. O senhor
Presidente da Câmara informou que não foi identificada a proveniência dos maus cheiros,
tendo sido uma situação pontual. Informou, também, que a ESIP - European Sea Food
Investments Portugal, SA., irá instalar um desodorizador para eliminar alguns odores que são
provenientes da sua unidade fabril.---------------------------------------------------------------------------
- O processo de desratização do concelho, abordado em 2 de dezembro de 2013, na sequência de
uma intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves. O senhor Presidente da Câmara
informou que a última desratização foi feita em fevereiro de 2014 e a próxima será feita em
maio. Deu indicação ao Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que estava presente
na Sala de Sessões, para fazer uma informação sobre a campanha de desratização do corrente
ano, nomeadamente os locais de intervenção, as datas e qual o custo associado. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves disse que o serviço de desratização deve ser monitorizado, para se
aferir a sua eficiência. ------------------------------------------------------------------------------------------
- O processo de cedência de uma parcela de terreno, em direito de superfície, onde se encontra
instalado um posto de abastecimento de combustíveis para consumo público, sita na Avenida do
Porto de Pesca, em Peniche, assunto já analisado em diversas reuniões. Sugeriu a instalação de
um posto de combustíveis que pratique preços mais baixos do que os que são atualmente
praticados em Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que é intenção da Câmara
Municipal prorrogar o direito de superfície contratualizado com o Grupo Desportivo de Peniche,
por mais dez anos, que poderá concessionar o serviço a qualquer empresa de distribuição de
combustíveis. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que, de facto, em Peniche são
praticados preços muito elevados para a venda de combustíveis, sendo, por vezes, mais caros do
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que os praticados nas áreas de serviço das autoestradas, mas que a Câmara Municipal pode não
ter condições para impor que um concurso para concessão do serviço se destine apenas para a
prática de preços baixos. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que concorda com a
intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves sobre esta matéria e que devem ser encontradas
soluções para que o preço dos combustíveis possa baixar no concelho de Peniche. ------------------
Colocou, ainda, as seguintes questões:-----------------------------------------------------------------------
- Se a limpeza e lavagem dos recetáculos de resíduos sólidos urbanos (RSU) são efetuadas
diretamente pelo Município ou estão contratadas com uma empresa, para saber junto de quem
reclamar, uma vez que na zona onde habita estes equipamentos se encontram muito sujos. O
senhor Presidente da Câmara informou que o serviço se encontra contratualizado com uma
empresa, tendo a última lavagem sido feita em outubro de 2013. Informou, ainda, que as
sugestões ou reclamações devem ser feitas nos serviços administrativos do Departamento de
Energia e Ambiente, sitos na Travessa dos Mareantes, em Peniche, e não diretamente à empresa.
- Se existe algum projeto para a revitalização do Mercado Municipal, para melhorar as condições
de venda e tornar este equipamento um polo dinamizador da zona onde está inserido. O senhor
Presidente da Câmara disse que era intenção da Câmara Municipal incluir a revitalização do
Mercado Municipal na Parceria para a Regeneração Urbana, no âmbito do QREN, mas, devido
aos cortes orçamentais, nomeadamente nas transferências do Estado para o Município, a Câmara
Municipal teve de retirar esta intervenção da Parceria. Referiu, ainda, que uma possível
intervenção não poderá ser ao nível físico, mas na oferta dos meios. O senhor Vereador Jorge
Gonçalves lembrou que, por proposta do Partido Socialista, foi incluída uma verba no
Orçamento Municipal para 2014 destinada à elaboração de um estudo de modernização do
Mercado Municipal, mas, até esta data, os membros da Câmara Municipal em regime de
permanência ainda não apresentaram qualquer proposta sobre o assunto. Acrescentou que a
revitalização do Mercado Municipal não é uma questão financeira, mas uma questão de a
Câmara Municipal aprofundar o projeto e definir o que se pretende para aquele equipamento. O
senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que o executivo municipal de Peniche é o que
reúne mais vezes por mês no Oeste, o que tem reflexos no resto do trabalho. Acrescentou que
seria desejável que houvesse mais tempo entre as reuniões da Câmara Municipal, até para dar
resposta às questões que são colocadas pelos senhores Vereadores. Frisou que é sua opinião que
a Câmara Municipal não deveria reunir tantas vezes por mês, para que haja tempo suficiente
entre reuniões para tratar os assuntos convenientemente, quer pelos membros do executivo em
regime de permanência, quer pelos dirigentes e trabalhadores do Município. Referiu que se deve
encontrar uma solução para o Mercado Municipal, mas que devem ser equacionadas todas as
questões. Sublinhou que não existem problemas de funcionamento ou higiene pública no
Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------
- Se não é possível ao Município, com a colaboração da Reserva Natural das Berlengas (RNB),
encontrar uma solução para o controlo da população de gaivotas. O senhor Presidente da
Câmara disse que o Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta (ICNF), que tutela a
RNB, é que tem competências nesta matéria e, por isso, irá pedir-lhe para tecer as considerações
que possa fazer e quais as medidas que pensa tomar sobre o assunto. Deu conhecimento de que,
segundo informação da RNB, estão a ser recolhidos e destruídos, anualmente, cinquenta mil
ovos de gaivota, para controlo da população desta espécie. ----------------------------------------------
João Manuel da Silva de Campos, que disse que gostaria que a Câmara Municipal tomasse uma
decisão sobre o processo de obras de que é titular, com o n.º 102/13, uma vez que a recuperação
do investimento depende da realização atempada da obra. Solicitou ao senhor Presidente da
Câmara que mande desobstruir o caminho de acesso ao apoio de praia de que é concessionário,
sito na praia do Cerro, em Peniche, nomeadamente a rampa que liga a Avenida Monsenhor
Manuel Bastos Rodrigues de Sousa ao alto do médão, que se encontra obstruído por areias.
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Disse, ainda, que a escada de acesso ao cimo do médão tem alguns degraus partidos. O senhor
Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal tomará hoje uma decisão sobre o
processo de obras do munícipe. Relativamente à desobstrução do caminho, disse que a Câmara
Municipal irá verificar o que pode fazer, dentro das suas competências e com o acompanhamento
da Agência Portuguesa do Ambiente. Deu indicação ao Chefe da Divisão de Ambiente e
Serviços Urbanos, que estava presente na Sala de Sessões, para ver com a APA uma possível
articulação entre as duas entidades sobre este assunto. Relativamente à escada, deu indicação ao
Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos para, com o acompanhamento do senhor
Vice-Presidente e com a colaboração do Departamento de Obras Municipais, providenciar a sua
reparação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Informação n.º 11/2014, datada de 7 de março de 2014, do Setor de Cultura, sobre a divulgação
pública da listagem provisória dos presos políticos que estiveram na Fortaleza de Peniche.
(NIPG 3447/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

*Listagem com o número de dormidas, receita anual e preços praticados, nos anos de 2009 a
2013, na área de campismo da ilha da Berlenga, conforme solicitado pela senhora Vereadora
Cristina Leitão, em 16 de dezembro de 2013. (NIPG 3449/14) ------------------------------------------

*Apresentação do Relatório e Contas de 2013 da empresa Águas do Oeste, S.A. --------------------

*Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2014 da empresa Águas do Oeste, S.A.

*Declaração de voto do Município de Peniche relativamente ao Relatório de Gestão e às Contas
do Exercício de 2013 da empresa Águas do Oeste, S.A., com o seguinte teor:------------------------
«O voto do Município de Peniche relativamente ao Relatório de Gestão e às Contas do
Exercício de 2013 da empresa Águas do Oeste S.A. é o de abstenção.
Este sentido de voto não pressupõe a existência de qualquer tipo de dúvidas em relação à
qualidade das Contas do Exercício e dos Relatórios apresentados. Reconhecemos e valorizamos,
inclusive, todos os esforços desenvolvidos em 2013 na redução de custos operacionais e na
recuperação dos valores em dívida.
A abstenção justifica-se pela necessidade de manifestar com clareza as nossas preocupações
sobre o contínuo desequilíbrio económico e financeiro da empresa Águas do Oeste S.A., com
sucessivos Resultados Líquidos do Exercício negativos e que em 2013 se cifraram novamente
num montante superior a 3 milhões de euros.
A nossa abstenção reflete também o desapontamento do Município de Peniche relativamente ao
não cumprimento por parte do Grupo “Águas de Portugal” do anúncio efetuado em Dezembro
de 2012, no quadro da reestruturação dos sistemas multimunicipais em Portugal, de criação
para os Municípios do Oeste de tarifas substancialmente mais reduzidas que as atualmente
praticadas. A expectativa de redução de custos, a partir do início de 2014, para a nossa
entidade gestora em baixa, os SMAS de Peniche, ao não estar a ser concretizada, está a agravar
negativamente os seus resultados, situação essa que não queremos deixar de evidenciar nesta
Assembleia Geral, e nesta declaração de voto.
13 de março de 2014» ------------------------------------------------------------------------------------------
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*Informação n.º 14/2014, datada de 13 de março de 2014, do Setor de Cultura, sobre o Relatório
do ano 2013 e Plano de Atividades para 2014 do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia.
(NIPG 3454/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

*Informação n.º 16/2014, datada de 13 de março de 2014, do Setor de Cultura, sobre as
atividades a realizar pelo Município no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,
que se comemora a 18 de abril. (NIPG 3456/14)-----------------------------------------------------------

*Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a 28 de fevereiro 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 fevereiro de 2014, e total de horas
extra por trabalhador nos meses de janeiro e fevereiro 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 pelo falecimento do senhor D. José da Cruz
Policarpo, Cardeal-Presbítero da Igreja Católica Romana e Patriarca Emérito de Lisboa. ----------
Apresentou, verbalmente, um voto de pesar pelo falecimento da mãe do engenheiro José
Marcolino Martins Pires, Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística do
Município de Peniche.------------------------------------------------------------------------------------------
Apresentou, verbalmente, um voto de pesar pelo falecimento da senhora D. Emília Antunes
Barata, que foi autarca no concelho de Peniche, nomeadamente na Freguesia de Ajuda.------------
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 26 de fevereiro, reuniu-se com o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, para
tratar do processo da eclusa do fosso da muralha de Peniche.--------------------------------------------
- No dia 26 de fevereiro, reuniu-se com a empresa Arada - Engenharia e Gestão de Empreitadas,
L.da, para tratar do processo da empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito na Rua
Marquês de Pombal, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------------
- No dia 27 de fevereiro, acompanhou o estágio da Seleção Nacional de Juniores de Surf, que
decorreu no Centro de Alto Rendimento do Surf, para preparação de uma prova que irá decorrer
no Equador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 27 de fevereiro, reuniu-se com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, para tratar
do processo de estágio de um mestrando. -------------------------------------------------------------------
- No dia 27 de fevereiro, participou na sessão de celebração do 35.º aniversário do Rotary Clube
de Peniche, a quem felicitou. ----------------------------------------------------------------------------------
- No dia 28 de fevereiro, participou numa reunião com o Montepio Geral, sobre o envolvimento
desta instituição em iniciativas relacionadas com o mar. -------------------------------------------------
- No dia 28 de fevereiro, participou numa reunião com a Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal, sobre o processo do parque temático a instalar na Quinta dos
Salgados. Informou que foi decidido solicitar uma audiência ao senhor Vice-Primeiro-Ministro
para lhe apresentar o projeto.----------------------------------------------------------------------------------
- No dia 28 de fevereiro, reuniu-se com a editora que irá publicar o livro No Limite da Dor, com
testemunhos de vários ex-presos políticos, cuja apresentação pública será no dia 27 de abril de
2014, na Fortaleza de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 28 de fevereiro, reuniu-se com a Federação Portuguesa de Surf, para se aferir qual o
número mínimo de equipamentos para apetrechar a sala de treino desportivo do Centro de Alto
Rendimento do Surf.--------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 3 de março, participou na reunião do grupo de análise das candidaturas aos abrigos da
ilha da Berlenga. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 5 de março, participou, enquanto representante da Associação Oceano XXI, na
assinatura de um acordo de parceria com os outros clusters e polos de competitividade. -----------
- No dia 6 de março, participou numa reunião sobre as candidaturas para as intervenções no
litoral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 6 de março, recebeu o CODIS - Comando Operacional Distrital de Operações de
Socorro, para tratarem de assuntos relacionados com o sistema de proteção da floresta contra
incêndios, nomeadamente a manutenção da torre de vigia do Pinhal Municipal do Vale Grande. -
- No dia 7 de março, reuniu-se com o Peniche Surfing Clube e a Federação Portuguesa de
Canoagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 9 de março, acompanhou uma prova de surf escolar. -------------------------------------------
- No dia 10 de março, participou numa reunião com o Programa Operacional do Centro sobre a
empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 11 de março, reuniu-se com a Agência Portuguesa do Ambiente e o Diretor do
Programa Operacional do Vale do Tejo, sobre o enquadramento das candidaturas para as
intervenções no litoral. -----------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 12 de março, esteve presente na inauguração da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).
Lamentou a pouca visibilidade dada a cada um dos municípios que integram a Entidade Regional
de Turismo do Centro, por serem muitos e o espaço não ser suficiente, o que fez com que o
Município de Peniche perdesse a sua capacidade de promoção. -----------------------------------------
- No dia 13 de março, participou na Assembleia Geral da empresa Águas do Oeste, S.A., tendo o
Município apresentado a declaração de voto que atrás se transcreveu. Informou que o Presidente
da Câmara Municipal de Peniche passou a ser membro da Administração da empresa, como
administrador indicado pela Oeste CIM. --------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de março, reuniu-se com a Docapesca, tendo tomado conhecimento do plano de
requalificação do edifício da lota e das infraestruturas do cais e exteriores do porto de pesca de
Peniche. Partilhou com os restantes membros da Câmara Municipal os documentos
disponibilizados pela Docapesca sobre o assunto. ---------------------------------------------------------
- No dia 14 de março, reuniu-se com o Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes, sobre a
inauguração do monumento aos combatentes, que se realizará no dia 23 de março de 2014. -------
- No dia 14 de março, assistiu à antestreia do espetáculo musical Tudo Por Amor, cujos proveitos
reverterão para o Lar de Santa Maria, Aconchego, Lar Residencial Porto de Abrigo e obras de
beneficiação da igreja de São Pedro. Felicitou a comunidade paroquial de Peniche,
particularmente o senhor Joaquim José, pela iniciativa.---------------------------------------------------
- No dia 15 de março, participou nas celebrações do 16.º aniversário da Associação de
Motociclismo de Peniche, a quem felicitou e destacou a sua ação solidária, o relacionamento que
mantém com a comunidade e a promoção que faz do concelho de Peniche.---------------------------
- No dia 15 de março, esteve presente na sessão pública de atribuição pelo Município de Peniche
de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2013/2014.---------------------
- No dia 16 de março, acompanhou o concurso de pesca do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, a quem felicitou pelo evento. ------------------------------------------------------
- No dia 17 de março, participou numa reunião com o Instituto do Emprego e Formação
Profissional. Deu conhecimento de como decorreu a reunião e de que ficou acordado que o Polo
de Atendimento de Peniche do Centro de Emprego funcionará às terças-feiras, durante todo o
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dia, e que o GIP - Gabinete de Inserção Profissional funcionará até 31 de dezembro de 2014. -----

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação, que leu, acerca da sua atividade de 6 a 16 de
março corrente: --------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Numa reunião do grupo de trabalho sobre os bairros sociais;
- Na reunião com a Junta de Freguesia de Ferrel sobre o projeto de alargamento do cemitério;
- Numa visita ao Bairro do Vale Verde, no passado dia 8 de março;
- Nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, na freguesia de Serra d'El-Rei;
- Na reunião no Mais Centro, em Coimbra, sobre o edifício António da Conceição Bento;
- Visita à BTL, em Lisboa;
- Na apresentação do musical “Tudo por Amor”, que decorreu no passado dia 14 de março, no
auditório do Stella Maris;
- No 16.º aniversário da Associação de Motociclismo de Peniche, no dia 15 de março;
- Na cerimónia de atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior;
- Na inauguração da exposição de pintura “Espelhos”, de Joaquim Baltazar, patente no Centro
Interpretativo de Atouguia da Baleia, até ao próximo dia 26 de abril;
- Na entrega de prémios do concurso de pesca desportiva dinamizado pelo Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche;
- Avaliação das iniciativas: Desfile do carnaval Escolar; Desfile do Carnaval de Domingo e
Terça-feira;
- Reunião com o Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes, sobre o monumento que se
encontra em fase de construção;
- Acompanhamento das seguintes obras municipais:
Conclusão dos arranjos exteriores da Casa Mortuária;
Reparação do piso do caminho agrícola entre a Bufarda e Atouguia da Baleia;
Manutenção de diversos caminhos municipais;
- Felicitações:
Campeonato Interdistrital de Infantis, que decorreu nos dias 15 e 16 de março de 2014, na
cidade de Leiria;
Ao atleta João Santana, que obteve um primeiro lugar nos 100 metros costas;
Ao atleta João Dinis Gregório, que obteve um segundo lugar nos 100 metros mariposa e um
segundo lugar nos 100 metros crol.» ------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 8 de março, reuniu-se com a Liga Portuguesa Contra o Cancro; ------------------------------
- Nos dias 8, 9 e 12 de março, participou em diversas iniciativas de celebração do Dia
Internacional da Mulher; --------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 11 de março, participou nas reuniões do Conselho Municipal de Segurança e da
Comissão Municipal de Proteção Civil; ---------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de março, assistiu à antestreia do espetáculo musical Tudo Por Amor. ------------------
- No dia 15 de março, esteve presente na inauguração da exposição de pintura de Joaquim
Baltazar, denominada Espelhos, que está patente no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia;
- No dia 15 de março, esteve presente na sessão pública de atribuição pelo Município de Peniche
de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2013/2014.---------------------
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- No dia 17 de março, participou numa reunião com o Instituto do Emprego e Formação
Profissional.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Na sequência da intervenção do senhor Vice-Presidente no período de audição do público, disse
que a decisão de se realizarem reuniões ordinárias da Câmara Municipal semanalmente foi
tomada por unanimidade e não se trata de uma novidade no Município de Peniche, uma vez que
nos mandatos anteriores, à exceção do mandato 2009/2013, as reuniões também tinham
periocidade semanal. Acrescentou que as reuniões deveriam servir para discutir os temas mais
relevantes para a vida do Município e do concelho, mas esses temas nunca aparecem da ordem
do dia, não obstante haver mais tempo pelo facto das reuniões serem semanais. Disse, ainda, que
se ganharia algum tempo se, quem está na Câmara Municipal em regime de permanência, em vez
de fazer referência verbal a todas as atividades em que participaram apresentasse um documento
escrito, elaborado pelos respetivos gabinetes de apoio, para que os restantes membros da Câmara
Municipal tivessem conhecimento dessas atividades. -----------------------------------------------------
- Associou-se aos votos de pesar e felicitações apresentados pelo senhor Presidente e senhor
Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu que existe um prédio degradado, no Campo da República, em Peniche, rodeado por
umas grades para evitar que as pessoas se aproximem dele, mas, em caso de derrocada, aquelas
grades não defenderão ninguém dos destroços. Sugeriu que, conjuntamente com o seu
proprietário, se encontre uma solução para o prédio. O senhor Presidente da Câmara deu
indicação ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, que estava presente
na Sala de Sessões, para solicitar ao Serviço Municipal de Proteção Civil e ao Setor de
Fiscalização de Obras para verificarem as condições de segurança do imóvel e façam a
monitorização do mesmo. Solicitou ao referido dirigente que faça uma inventariação de situações
equivalentes, em que a Direção-Geral do Património Cultural não permite a demolição total dos
edifícios e manda que se preservem as paredes exteriores, e solicite uma reunião com esta
entidade. O senhor Vice-Presidente disse que a Câmara Municipal não pode ser
responsabilizada se o edifício colapsar.----------------------------------------------------------------------
- Disse que existe um edifício muito degradado, sem telhado, propriedade do Município de
Peniche, no Campo da República, em Peniche, que serviu de sanitário público, que transmite
uma imagem pouco abonatória para a Câmara Municipal e contraria as exigências feitas aos
proprietários privados. Acrescentou que a zona onde o imóvel se insere não foi integrada no
arranjo do Campo da República, realizado há oito anos, porque se julgou que havia capacidade
do Município para intervir no local. Perguntou se existe algum projeto para beneficiação daquela
zona. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro para solicitar ao Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística que apresente, em reunião da Câmara Municipal, o estudo que existe para a zona,
devendo o arqueólogo municipal estar presente para informar sobre as condicionantes
arqueológicas do local. -----------------------------------------------------------------------------------------
- Referiu que o senhor Presidente da Câmara, na sua intervenção, disse que o Município de
Peniche perdeu a sua capacidade de promoção na BTL. Acrescentou que o Município de Peniche
perdeu a sua capacidade de promoção porque o próprio Município não a tem, uma vez que
apenas apresentou folhetos promocionais de baixa atratividade estética, ao contrário de outros
municípios, com menos potencialidades turísticas, que investiram muito mais na promoção
turística. Lamentou que a participação de Peniche na concentração mais importante de promoção
turística do país se tenha resumido a um folheto pouco apelativo, porque a imagem também
vende. O senhor Presidente da Câmara disse que considera invejável o que se tem feito para a
promoção do concelho. Acrescentou que a futura Comissão Municipal de Turismo irá ver como
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se poderá melhorar a promoção turística do concelho, tentando envolver todos os beneficiários.--
- Apresentou, verbalmente, um voto de pesar pelo falecimento do senhor André da Costa Mota,
que foi autarca no concelho de Peniche, nomeadamente na Freguesia de Conceição. Disse que o
senhor André Mota era proprietário de um dos poucos prédios da Rua 13 de Infantaria, em
Peniche, que ainda não são propriedade do Município e sugeriu que se tente adquirir a totalidade
dos prédios do quarteirão a nascente daquela artéria. Perguntou se os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento têm já um plano para a sua futura instalação, caso se proceda à demolição
de todo o quarteirão. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística que trate do processo de avaliação dos prédios, sitos naquele quarteirão da
Rua 13 de Infantaria, que ainda não são propriedade do Município, e aos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento para informarem sobre o valor por que foram vendidas
as frações de um prédio, sito na Avenida do Mar, em Peniche, que, em tempos, a Câmara
Municipal pretendeu adquirir para instalar os SMAS e que, posteriormente, foram transacionadas
sem que o Município fosse consultado sobre se pretendia exercer o direito de preferência,
consulta que era obrigatória, considerando a localização do imóvel. -----------------------------------
- Disse que a decisão de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) foi tomada no dia 12 de
junho de 2012 e tem um prazo de 3 anos, pelo que falta um ano e três meses para terminar o
prazo de revisão. Perguntou que trabalho já foi desenvolvido sobre esta matéria e quantas vezes
já reuniu a Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM. O senhor Presidente da
Câmara informou que, quando for feita a apresentação sobre o ponto de situação do
planeamento urbanístico no concelho de Peniche, o Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística informará também sobre esta matéria. Lembrou que o funcionamento da Comissão
de Acompanhamento da Revisão do PDM é da responsabilidade da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional. -----------------------------------------------------------------------------------
- Lembrou que, no dia 12 de fevereiro de 2014, solicitou 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. Lamentou que, até esta data, um mês e cinco dias depois,
ainda não tenha recebido a informação solicitada e que, ele próprio, através de pesquisas, já
tenha reunido toda essa informação. O senhor Presidente da Câmara disse que os serviços já
elaboraram uma informação, mas ele não a divulgou porque pretende complementá-la com as
candidaturas efetuadas no âmbito da Parceria para a Regeneração Urbana. -------------------------
- Disse que, em tempos, havia muita necessidade de se construir um canil e gatil municipal, mas,
até agora, ainda nada foi feito. Perguntou se quem está atualmente na presidência da Câmara
Municipal é de opinião de que o canil municipal continua a não reunir condições para um bom
funcionamento e o que já foi feito para concretizar uma ação que, na altura, parecia muito
premente e que era perfilhada pelo atual Presidente da Câmara. O senhor Presidente da Câmara
deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao Serviço
de Sanidade e Pecuária uma informação sobre as condições de funcionamento do canil municipal
e convidar a Associação de Proteção dos Animais de Peniche para vir a uma reunião da Câmara
Municipal para informar do desenvolvimento do processo de construção de um edifício que está
a erigir num terreno cedido pelo Município. ----------------------------------------------------------------
- Disse que, na última reunião da Assembleia Municipal, o senhor Vice-Presidente, como já tinha
feito em reunião da Câmara Municipal, referiu que a candidatura para obter financiamento para a
construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia foi tomada na Câmara Municipal por
unanimidade, o que obriga todos os membros da Câmara Municipal a conhecerem todos os
documentos que estavam no respetivo processo. Acrescentou que tomou nota desta afirmação do
senhor Vice-Presidente e sabe como irá proceder no futuro em situações semelhantes. -------------
- Perguntou se já foi recebido o parecer jurídico para o processo de obras particulares, de que é
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titular a empresa Profresco - Produtos Alimentares, L.da, para legalização de uma
pérgula/esplanada, sita na Estrada Marginal Norte, em Peniche, conforme deliberação de 25 de
novembro de 2013. O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística informou
que ainda não teve tempo para elaborar as questões a apresentar para obtenção do parecer
jurídico solicitado pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------
- Disse que acha estranho que haja iluminação ligada, durante a noite, no Centro de Convívio do
Município, sito na Rua da Paz, em Peniche. ----------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Associou-se aos votos de pesar e felicitações anteriormente apresentados. --------------------------
- Felicitou o senhor Presidente da Câmara pela sua nomeação como membro da administração da
empresa Águas do Oeste, S.A., por indicação da Oeste CIM, porque entende que é sempre
importante ter pessoas de Peniche a ocupar lugares de destaque a nível regional ou nacional. -----
- Informou que, no dia 3 de março, esteve presente na reunião de trabalho para atribuição dos
abrigos dos pescadores da Berlenga e, no dia 15 de março, esteve presente na sessão pública de
atribuição pelo Município de Peniche de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano
letivo de 2013/2014. --------------------------------------------------------------------------------------------
- Manifestou a sua satisfação pelo resultado da reunião com o Instituto do Emprego e Formação
Profissional e pelo bom rumo que está a tomar o processo de ampliação do cemitério de Ferrel. --
- Referiu que as empresas com instalações na Rua do Celeiro, em Atouguia da Baleia, têm
dificuldade em realizar cargas e descargas, porque os camiões têm muita dificuldade em transitar
nessa artéria, ficando o Largo de São José completamente trancado. Acrescentou que esta
situação também ocorre quando existem excursões para visitar o Centro Interpretativo de
Atouguia da Baleia, porque os autocarros ocupam a estrada principal, causando transtorno ao
trânsito local. Sugeriu que, sendo possível, se aproveite o facto de o Município estar a realizar
obras no local para tentar solucionar este problema ou, não sendo possível, que a situação fique
sinalizada para se encontrar uma solução, que poderia ser a colocação de saibro junto à
Coopeniche para permitir o estacionamento dos autocarros. O senhor Presidente da Câmara
informou que o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística está a desenvolver um
projeto para zona, com o envolvimento da Coopeniche. --------------------------------------------------
- Perguntou se, na sequência do pré-aviso de greve dos trabalhadores da Valorsul, de 17 a 20 de
março, haverá recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de Peniche nesses dias. O senhor
Presidente da Câmara informou que a Valorsul informou que tem capacidade para continuar a
receber os resíduos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Sugeriu a colocação de um recipiente para lixo no parque de estacionamento situado a poente
da Barragem de São Domingos. O senhor Presidente da Câmara disse que irá colocar a questão
à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para se tentar encontrar uma solução. ------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Associou-se aos votos de pesar e felicitações anteriormente apresentados. --------------------------
- Disse que não teve oportunidade de participar nos eventos de Carnaval, no concelho de
Peniche, mas que lhe transmitiram que esteve substancialmente mais fraco do que em outros
anos, não só pelas condições meteorológicas adversas, mas também, provavelmente, por a
emigração ter retirado algumas pessoas de Peniche e haver menos disponibilidade financeira,
pelo que há que se repensar o futuro. Acrescentou que, tal como referiu, na reunião de 12 de
fevereiro, existiram estabelecimentos a realizar festas de Carnaval em locais que não têm
condições para receber determinado tipo de festas e sem licenciamento. O senhor Presidente da
Câmara disse que há licenciamentos que dependem da Inspeção-Geral das Atividades Culturais,
podendo a Câmara Municipal apenas tentar sensibilizar as forças de segurança para uma
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fiscalização mais eficaz.----------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que o facto de as reuniões da Câmara Municipal terem periodicidade semanal não impede
que se realizem outros trabalhos. Acrescentou que todos os membros da Câmara Municipal têm
obrigação de pensar de uma forma mais atempada o futuro do concelho de Peniche e que ele
gostaria de participar nas decisões de planeamento, a todos os níveis. Lamentou que se passe
muito do tempo das reuniões a tratar de certos processos, só porque não estão bem preparados,
pois esse tempo poderia ser dedicado a assuntos que podem ser mais proveitosos. O senhor
Presidente da Câmara disse que irá trazer a reunião da Câmara Municipal uma proposta de
metodologia para a Magna Carta Peniche 2025.-----------------------------------------------------------
- Disse que é preocupante a projeção do Município de Peniche na BTL e, em parte, concorda
com o senhor Presidente da Câmara, mas a Câmara Municipal tem de investir mais na promoção
turística, nomeadamente em brochuras informativas com qualidade. -----------------------------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Associou-se aos votos de pesar e felicitações anteriormente apresentados. --------------------------
- Lembrou que, no dia 3 de fevereiro de 2014, disse que considerava que todos os membros da
Câmara Municipal deveriam participar nas reuniões de preparação dos acordos de execução a
celebrar com as freguesias, uma vez que é uma competência da Câmara Municipal discutir e
preparar com as juntas de freguesia os contratos de delegação de competências e acordos de
execução. Contudo, as negociações estão a ser realizadas à revelia de toda a Câmara Municipal,
não obstante as suas manifestações de interesse, nomeadamente na reunião de 5 de novembro de
2013, em participar nessas negociações com as juntas de freguesia. Propôs que se realize uma
reunião da Câmara Municipal dedicada aos contratos de execução. O senhor Vice-Presidente
disse que está a ser preparado um documento base para ser apreciado pela Câmara Municipal,
documento que, numa versão de trabalho, já foi disponibilizado a todos os membros da Câmara
Municipal, na última reunião. O senhor Presidente da Câmara disse que será marcada uma
reunião, na próxima semana, entre todos os membros da Câmara Municipal e das juntas de
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou, novamente, 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. O senhor Presidente da Câmara informou que a apresentação será
efetuada na próxima reunião da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------

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: --------------------------------------------------------------

PROTOCOLOS:

1) Apresentação do projeto “David Melgueiro” e aprovação da minuta de protocolo a celebrar
com a Associação David Melgueiro: ------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 191/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o texto do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e a Associação David Melgueiro, que aqui se dá por
reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, que tem como objeto, nos termos da
sua cláusula primeira, a cooperação entre as duas entidades nos domínios de interesse comum, de
modo a que as relações de intercâmbio daí resultantes permitam uma conjugação de ações que



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.03.2014 * Livro 105 * Fl.115

originem benefícios para ambas as partes, na estrita medida das suas atribuições. Durante a
apreciação deste assunto, esteve presente na reunião o senhor Capitão José Boavida de Carvalho
Mesquita que fez a apresentação do projeto David Melgueiro. (Doc.1 NIPG 3445/14)--------------

2) Protocolo relativo à candidatura de obras de proteção costeira – Agência Portuguesa do
Ambiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 192/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea r) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o texto do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e a Agência Portuguesa do Ambiente, que aqui se dá por
reproduzido e se arquiva em pasta anexa ao livro de atas, que tem como objeto, nos termos da
sua cláusula primeira, as seguintes empreitadas: “Reforço e proteção do cordão dunar nas praias
da Gamboa e Peniche de Cima” e “Reforço das fundações do acesso ao Baleal e proteção das
infraestruturas”. (Doc.2) ---------------------------------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

3) 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 193/2014: Deliberado encarregar o Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística de, com a colaboração do Departamento Administrativo e Financeiro, fazer o
inventário das ocupações de espaço público existentes na zona envolvente ao Largo Dr. Manuel
Pedrosa, em Ferrel, e de verificar a sua situação perante a lei. (DPGU 120/13)-----------------------

4) Doação de uma parcela de terreno, sita na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel, para
integrar o domínio público municipal – Maria dos Anjos Conceição Santos e Outros: -----------
Deliberação n.º 194/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 17 de março de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na
alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a
doação de uma parcela de terreno, com a área de 198,00 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 Sítio da Bica, freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2097, da freguesia de Ferrel, e inscrito na matriz predial
rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 206, 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.3 DPGU R1004/13) --------------------------------------

5) Licenciamento de alteração à cobertura e ao sótão de uma moradia, sita na Avenida
Mariano Calado, n.º 51, em Peniche, e construção de um anexo – João Manuel da Silva de
Campos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 195/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 17 de março de 2014, deliberado indeferir o pedido de João Manuel da
Silva de Campos para proceder a alterações ao sótão e à cobertura de uma moradia, sita na
Avenida Mariano Calado, n.º 51, em Peniche, ao abrigo do n.º 4, do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por a pretensão afetar negativamente a
estética do conjunto, estando a Câmara Municipal disponível para aprovar um novo projeto que
preveja a inclusão de uma quarta água, na zona de colagem à moradia confinante a sul, conforme
consta da deliberação n.º 72/2014, de 27 de janeiro. Deliberado, ainda, informar o senhor João
Manuel da Silva de Campos de que deve analisar com os serviços do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística a melhor solução estética para a vedação do logradouro da
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moradia e qual o procedimento para a legalização da pérgula existente no mesmo logradouro.
(DPGU 102/13)--------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um anexo no logradouro de um
prédio, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Elena Vasilyeva: ---------------------------
Deliberação n.º 196/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 17 de março de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Elena
Vasilyeva, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a
intensão de emitir parecer desfavorável ao seu pedido de informação prévia sobre a viabilidade
de construção de um anexo no logradouro de um prédio, sito na Avenida do Mar, em Casais do
Baleal, pelos motivos e fundamentos constantes nos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística
e Ordenamento, datados de 10 e 12 de março de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui
por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4 DPGU R113/14)-

7) Alteração de localização de ecoponto, previsto para a Avenida do Mar, em Casais do Baleal
– Elena Vasilyeva:----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 197/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 17 de março de 2014, e o parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 12 de março de 2014, deliberado indeferir o pedido Elena Vasilyeva
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, mantendo a posição tomada reunião de 17 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 R57/14) -------------------------------------------------------------

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 198/2014: Deliberado aprovar o projeto de espaços exteriores para
requalificação de um talude, situado entre a Rua António da Conceição Bento e a Travessa do
Galhalhaz, em Peniche. Deliberado, ainda, encarregar o senhor Presidente da Câmara de acertar
com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo a repartição dos encargos com a execução da obra,
conforme deliberação da Câmara Municipal, datada de 20 de novembro de 2006. (Doc.6) ---------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

9) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche:-------------------
Deliberação n.º 199/2014: Deliberado apreciar a proposta de Regulamento de comércio a
retalho não sedentário do concelho de Peniche em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG
3461/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS:

10) Serviço Municipal de Metrologia: ---------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 200/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 7 de março de 2014, deliberado manter o Serviço Municipal de
Metrologia, devendo o senhor Presidente da Câmara indicar um trabalhador para preencher o
lugar de aferidor. (NIPG 3457/14)----------------------------------------------------------------------------

RECURSOS HUMANOS:
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11) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local - STAL: ---------------------------------------------------------
Deliberação n.º 201/2014: Deliberado aprovar o texto inicial do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a apresentar ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração
Local – STAL. (Doc.7 NIPG 2862/14) ----------------------------------------------------------------------

12) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública – Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP: -------------------------------
Deliberação n.º 202/2014: Deliberado aprovar o texto inicial do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a apresentar ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e
de Entidades com Fins Públicos – SINTAP. (Doc.8 NIPG 2862/14) -----------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

13) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito
na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria:-----------------------
Deliberação n.º 203/2014: Considerando a atual situação económica e financeira e as
declarações efetuadas pelas empresas Arada - Engenharia e Gestão de Empreitadas, L.da e
Manindustria - Conservação e Manutenção Industrial L.da, declarando insuficiência financeira
para cumprimento dos trabalhos nos termos inicialmente previstos; Considerando a crise
financeira existente no sector da construção e o interesse de ter a obra concluída no mais curto
espaço de tempo possível; Considerando, ainda, a orientação dada pelo Programa Operacional da
Região Centro no sentido da garantia da prorrogação temporal e financeira da candidatura, tendo
como limite para o encerramento da candidatura, quer física, quer financeira, o dia 31 de
dezembro de 2014:----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberado autorizar a modificação objetiva do prazo do contrato da empreitada de remodelação
de um edifício municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, adjudicada ao consórcio
formado pelas empresas Arada - Engenharia e Gestão de Empreitadas, L.da e Manindustria -
Conservação e Manutenção Industrial L.da, até 30 de setembro de 2014, conforme previsto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º do Código dos Contratos Públicos, com base no novo plano de
trabalhos apresentado, nas seguintes condições: -----------------------------------------------------------
1- Modificar a alínea b) das condições do contrato inicial, celebrado a 9 de outubro de 2012,
passando o prazo efetivo de execução da empreitada a ser de 561 (quinhentos e sessenta e um)
dias, em vez dos 300 (trezentos) dias inicialmente previstos, contados a partir da data da
consignação e considerando os 62 (sessenta e dois) dias de suspensão de contagem do prazo por
falta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde, perfazendo um total de 623 (seiscentos e
vinte e três) dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2- Não haverá lugar a indeminização pelo incumprimento do prazo verificado até à presente
data; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- Para efeitos de revisão de preços deverá ser considerado o plano de pagamentos inicial;--------
4- No caso de novo incumprimento do prazo agora acordado e do novo plano de trabalhos,
aplicam-se as penalizações previstas no contrato inicial e no caderno de encargos, reportadas
apenas ao incumprimento deste novo prazo. (NIPG 2431/14) -------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

14) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf: -----------------------------
Deliberação n.º 204/2014: Deliberado apreciar o assunto da Comissão de Gestão Local do
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Centro de Alto Rendimento do Surf em próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------

15) Alteração da atividade da loja n.º 6 do Mercado Municipal e do titular da sua concessão –
O Leão do Peixe Fresco, Unipessoal, L.da:-----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 205/2014: Deliberado apreciar o pedido da empresa O Leão do Peixe Fresco,
Unipessoal, L.da, para alteração da atividade da loja n.º 6 do Mercado Municipal e do titular da
sua concessão, em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 2189/14)--------------------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS:

16) Contratação de empréstimo para financiamento de obras municipais: -------------------------
Deliberação n.º 206/2014: Na sequência da deliberação n.º 62/2014, tomada pela Câmara
Municipal de Peniche, em reunião 20 de janeiro de 2014, e considerando a informação do
Departamento Administrativo e Financeiro, 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 proceder à
audiência prévia dos concorrentes, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de contratar o empréstimo para financiamento de obras
municipais junto do BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A., nas condições por este
apresentadas, por ser a proposta com o preço mais baixo (spread). (Doc.9 NIPG 830/14)----------

Por ter saído da reunião, o senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na apreciação e
votação dos pontos que se seguem.---------------------------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

17) Seguro de acidentes pessoais dos bombeiros voluntários de Peniche:---------------------------
Deliberação n.º 207/2014: Considerando a informação do Serviço de Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho n.º 128/SHT, datada de 28 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por
reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado concordar com
a cessação do contrato de seguro da apólice do ramo de acidentes pessoais dos bombeiros
voluntários de Peniche, celebrado com a Axa Portugal – Companhia de Seguros, S.A., e aderir à
proposta apresentada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. (Doc.10 NIPG
15643/13)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:

18) Plano de desempenho para o ano de 2014 – Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste
Norte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 208/2014: Deliberado tomar conhecimento do plano de desempenho para o ano
de 2014 do Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte. (NIPG 3432/14) --------------------

19) Composição dos órgãos sociais para o biénio 2014/2015 – Centro Social da Bufarda: ------
Deliberação n.º 209/2014: Deliberado felicitar os novos membros dos órgãos sociais do Centro
Social da Bufarda pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções.
(NIPG 3497/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

20) Licenciamento de baile com música ao vivo – Serrana - Associação Desportiva, Cultural e
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Recreativa de Serra d'El-Rei: --------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 210/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei, por requerimento, datado de 21 de fevereiro de 2014, e a
informação da Divisão Administrativa, datada de 27 de fevereiro de 2014, deliberado ratificar o
despacho do senhor Vice-Presidente, datado de 28 de fevereiro de 2014, que deferiu o pedido de
emissão de licença especial de ruído e a autorização do recinto improvisado e de diversão
provisória e licenciamento do respetivo funcionamento, condicionado à apresentação dos seguros
de responsabilidade civil e acidentes pessoais, para a realização de bailes com música ao vivo,
nas instalações da referida coletividade, sitas na Avenida da Serrana, em Serra d'El-Rei, com
início no dia 28 de fevereiro de 2014, pelas 20h00, e terminando no dia 4 de março de 2014,
pelas 06h00. (NIPG 2400/14) ---------------------------------------------------------------------------------

21) Licenciamento de baile com música ao vivo – Associação de Educação Física, Cultural e
Recreativa Penichense:----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 211/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Educação Física,
Cultural e Recreativa Penichense, por requerimento, datado de 27 de fevereiro de 2014, e a
informação da Divisão Administrativa, datada de 27 de fevereiro de 2014, deliberado ratificar o
despacho do senhor Vice-Presidente, datado de 28 de fevereiro de 2014, que deferiu o pedido de
emissão de licença especial de ruído e a autorização do recinto improvisado e de diversão
provisória e licenciamento do respetivo funcionamento, condicionado à apresentação dos seguros
de responsabilidade civil e acidentes pessoais, para a realização de bailes com música ao vivo,
nas instalações da referida coletividade, sitas na Avenida das Escolas, em Peniche, com início no
dia 1 de março de 2014, pelas 22h00, e terminando no dia 3 de março de 2014, pelas 03h00.
(NIPG 2691/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

22) Licenciamento de prova desportiva – Freguesia de Serra d'El-Rei: -----------------------------
Deliberação n.º 212/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, por
requerimento, datado de 24 de fevereiro de 2014, e a informação da Divisão Administrativa,
datada de 27 de fevereiro de 2014, deliberado autorizar a realização de uma prova desportiva
denominada Passeio de Cicloturismo, no dia 25 de abril de 2014, no uso da competência
estabelecida no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março.
(NIPG 2557/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

23) Licenciamento de prova desportiva – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 213/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, por requerimento, sem data, e a informação do Serviço
Municipal de Proteção Civil, datada de 22 de fevereiro de 2014, deliberado ratificar o despacho
do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de março de 2014, que autorizou a realização de
uma prova desportiva denominada 3.º Passeio Todo o Terreno Bombeiros Voluntários de
Peniche, no dia 9 de março de 2014. (NIPG 2593/14) ----------------------------------------------------

24) Licenciamento de prova desportiva – Centro de Formação Desportiva de Peniche: ---------
Deliberação n.º 214/2014: Atendendo ao pedido efetuado pelo Centro de Formação Desportiva
de Peniche, por requerimento, datado de 5 de março de 2014, e a informação do Serviço
Municipal de Proteção Civil, datada de 5 de março de 2014, deliberado ratificar o despacho do
senhor Vice-Presidente, datado de 5 de março de 2014, que autorizou a realização de uma prova
desportiva denominada Prova do Circuito Regional de Surf – II Etapa, nos dias 8 e 9 de março
de 2014. (NIPG 2931/14) --------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.03.2014 * Livro 105 * Fl.120

APOIOS DIVERSOS:

25) Apoio financeiro e logístico para a realização do XI Open Internacional de Taekwondo
Cidade de Peniche 2014 – Clube de Taekwondo de Peniche: ------------------------------------------
Deliberação n.º 215/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, assumir o pagamento de
diversos encargos, no valor estimado de 1786,40 euros, e prestar o apoio logístico que
materialmente seja possível, tudo conforme discriminado na informação do senhor Vice-
Presidente, datada de 26 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, para a realização do XI Open Internacional de Taekwondo
Cidade de Peniche, que terá lugar nos dias 12 e 13 de abril de 2014, organizado pelo Clube de
Taekwondo de Peniche. (Doc.11 NIPG 3425/14) ----------------------------------------------------------

26) Apoio financeiro e logístico para a realização do XVII Convívio de Pesca Desportiva de
Mar – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente”: ---------------------------
Deliberação n.º 216/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, no valor
de 450,00 euros, e emprestar vinte mesas e respetivos bancos, dois contentores e doze baias de
sinalização à Associação Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente”, para a realização
do seu XVII Convívio de Pesca Desportiva de Mar, que terá lugar no dia 13 de abril de 2014.
(NIPG 1614/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

27) Apoio logístico para a realização de um intercâmbio internacional – Associação Juvenil
de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 217/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a utilização gratuita da
Casa Municipal da Juventude e do autocarro municipal, emprestar dois fogareiros e dois
projetores e autorizar um funcionário municipal a realizar um workshop de música, no âmbito de
um Intercâmbio Internacional, que se realizará de 5 a 13 de abril de 2014, organizado pela
Associação Juvenil de Peniche. (NIPG 2758/14) ----------------------------------------------------------

28) Apoio financeiro para a realização da XXIII Expo-Aves de Peniche – Clube Ornitológico
de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 218/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, no valor
de 350,00 euros, ao Clube Ornitológico de Peniche, para a realização da XXIII Expo-Aves de
Peniche, que teve lugar nos dias 1, 2 e 3 de novembro de 2013. (NIPG 3421/14) --------------------

ASSUNTOS DIVERSOS:

29) Ampliação do cemitério da Freguesia de Ferrel:----------------------------------------------------
Deliberação n.º 219/2014: Deliberado informar a Junta de Freguesia de Ferrel de que o
Município está disponível para aceitar uma permuta de terrenos para possibilitar o alargamento
do cemitério da vila de Ferrel, propriedade da Freguesia de Ferrel. -------------------------------------

30) Ligação de energia elétrica a uma estrutura, instalada junto à Avenida da Praia, em
Peniche – Joaquim Manuel Marques Leal: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 220/2014: Deliberado apreciar o pedido do senhor Joaquim Manuel Marques
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Leal, para ligação de energia elétrica a uma estrutura, instalada junto à Avenida da Praia, em
Peniche, em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 3007/14) ---------------------------------

31) Funcionamento do estabelecimento comercial denominado Dórémi, sito na Rua Marquês
de Pombal, em Peniche:---------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 221/2014: Deliberado tomar conhecimento da informação da Divisão
Administrativa, datada de 14 de março de 2014, sobre as reclamações que têm sido remetidas ao
Município sobre o funcionamento do estabelecimento comercial denominado Dórémi, sito na
Rua Marquês de Pombal, em Peniche, e protelar uma eventual decisão sobre a restrição do
horário de funcionamento do referido estabelecimento. (NIPG 594/14)--------------------------------

32) Abertura de conta bancária – Caixa Económica Montepio Geral: ------------------------------
Deliberação n.º 222/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 13 de março de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado autorizar a abertura de uma conta bancária na
Caixa Económica Montepio Geral, nas condições contidas na supramencionada informação.
(Doc.12 NIPG 3465/14)----------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 223/2014 – 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 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. ------------------------------


