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ATA N.º 11/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014

Aos vinte e quatro 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 - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 2.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Parecer para a construção de uma unidade fabril de tratamento de pescado, no
porto de pesca, em Peniche – IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.; -------
-------------------2) Alteração de uma moradia, sita na Rua Afonso de Albuquerque n.os 20 e 22,
em Peniche – Romeu Romão Henriques;--------------------------------------------------------------------
-------------------3) Instalação de um parque de campismo rural, no sítio do Ninho do Corvo, em
Ferrel – ITL - Investimentos Turísticos, L.da;---------------------------------------------------------------
-------------------4) Alteração ao plano de alinhamentos da Rua do Cerco, em Ferrel – Ana Lídia
Conceição Oliveira;---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Demolição de um edifício, sito no Campo da República, em Peniche –
Eduardo Augusto Martins Leiria Dias; ----------------------------------------------------------------------
-------------------6) Informação prévia sobre a viabilidade de ampliar uma unidade industrial de
transformação e comercialização de pescado, sita na Rua do Celeiro, n.º 14, em Atouguia da
Baleia – Perolamar - Comércio de Peixe, L.da; -------------------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Sinalização rodoviária da Rua das Estelas, em Peniche; ---------------------------
-------------------8) Plano de sinalização temporário para a Avenida do Mar, em Casais do Baleal;
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------9) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche; --
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício
municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria;--------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------11) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf; -----------
-------------------12) 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; ----------------------------------------------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------13) Parecer prévio vinculativo para a contratação de um trabalhador para prestar
serviço na ilha da Berlenga; -----------------------------------------------------------------------------------
----------------- Património:-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------14) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014; --
-------------------15) Prorrogação do prazo para início da construção de um edifício num lote de
terreno, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, alienado
pelo Município – Maria Fernanda Martins Matias Garcia; -----------------------------------------------
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----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------
-------------------16) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de
estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------
----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------
-------------------17) Contratos de execução e interadministrativos de delegação de competências
da Câmara Municipal nas juntas de freguesias do concelho; ---------------------------------------------
----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------
-------------------18) Fixação do preço a pagar pela utilização da Casa Mortuária do Município de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------19) Reapreciação do valor de renda de casa – João Manuel Ferreira da
Conceição Botequilha; -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Relacionamento Institucional:---------------------------------------------------------------
-------------------20) Nomeação de um representante do Município para participar na XVIII
Conferência Europeia sobre Gestão da Mobilidade (ECOMM) – Comunidade Intermunicipal do
Oeste;------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Assuntos diversos: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Ligação de energia elétrica a uma estrutura, instalada junto à Avenida da
Praia, em Peniche – Joaquim Manuel Marques Leal.------------------------------------------------------
------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta 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 artigo79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Ofício n.º 965, datado de 11 de março de 2014, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, sobre as reformas legislativas e regulatórias no setor dos resíduos sólidos
urbanos. A Câmara Municipal reiterou a posição tomada sobre o assunto, através da sua
deliberação n.º 139/2014, tomada em reunião de 17 de fevereiro de 2014. (NIPG 3382/14)--------

*Ofício, datado de 20 de março de 2014, da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
remetendo um comunicado sobre o Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de março, relativo ao sistema
de gestão e tratamento de resíduos e autonomização deste setor no seio do Grupo Águas de
Portugal. (NIPG 3875/14) -------------------------------------------------------------------------------------
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*Informação n.º 15/2014, datada de 13 de março de 2014, do Setor de Cultura, dando
conhecimento do projeto de estudo do sítio arqueológico do Murraçal da Ajuda, conforme
solicitado pelo senhor Vereador Luís Ganhão, em 18 de novembro de 2013. (NIPG 2875/14)-----

*Informação, datada de 20 de março de 2014, do Setor de Planeamento e Intervenção Social,
dando conhecimento do Plano de Ação para 2014 do Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas,
Envelhecimento e Intergeracionalidade”, no âmbito do Plano Gerontológico para o Concelho de
Peniche 2013-2017. (NIPG 3877/14) ------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de março, recebeu técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que fizeram
uma visita ao litoral do concelho, nomeadamente Consolação e São Bernardino. Informou que a
obra de consolidação das arribas da Consolação já foi adjudicada pela APA. -------------------------
- No dia 18 de março, esteve presente na apresentação pública do Projeto David Melgueiro e
assinou o protocolo com a Associação David Melgueiro, aprovado na última reunião.--------------
- No dia 19 de março, participou numa reunião, na Oeste CIM, com a Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP). -----------------------------------------------------
- No dia 20 de março, participou no Conselho Intermunicipal da Oeste CIM. ------------------------
- No dia 20 de março, esteve presente na apresentação do Revisor Oficial de Contas do
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de março, visitou a zona de Pedras Muitas, em Casais do Baleal. ------------------------
- No dia 21 de março, assinou o protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente, relativo à
candidatura de obras de proteção costeira, aprovado na última reunião. -------------------------------
- No dia 21 de março, assinou o contrato para cedência de um terreno em regime de comodato à
Associação Mão Amiga. ---------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 21 de março, reuniu-se com representantes da empresa Haliotis.-----------------------------
- No dia 23 de março, participou nas iniciativas organizadas pelo Núcleo de Peniche da Liga dos
Combatentes, nomeadamente no descerramento da placa toponímica da Travessa João Rosa
Barranquinho, em Peniche, e inauguração do monumento aos ex-combatentes, sito junto à Rua
Heróis do Ultramar, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------
- No dia 24 de março, assinou uma escritura de permuta de terrenos entre o Município e os
senhores Carlos Vitorino e Anabela Vitorino. --------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 18 a 24 de março
corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na Cerimónia de Descerramento de placa com nome de rua e na Inauguração do Monumento
aos Combatentes do Concelho de Peniche, no dia 23 de março;
- Na reunião de preparação da iniciativa “As Rendas de Bilros vão às Escolas” agendada para
o próximo dia 25 de março, no Pavilhão da E.B. 2.3 D. Luís de Ataíde;
- Na vistoria para receção definitiva para o Edifício Central do Cemitério;
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- Na reunião com as Freguesias de Peniche, Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’El-Rei sobre
os conteúdos dos Protocolos de Delegação de Competências e Contratos Interadministrativos.
Tratou-se da 3.ª ronda de negociações entre a CMP e as Freguesias;
- Deslocou-se à localidade o Casal Velho para assistir à final da Taça Distrital de Leiria, no
Escalão de Juniores, entre o PAC e o Atlético Clube de Leiria;
- Reuniu com 4 agências funerárias de Peniche e com os representantes de todas as igrejas
sediadas no Concelho de Peniche.
FELICITAÇÕES
1 – Felicitar os Jovens da equipa do PAC que atingiram a final distrital Juniores – Grupo B. A
equipa de Peniche empatou no período do jogo regular por 2-2, tendo apenas perdido no
prolongamento por 5-2. Parabéns ao PAC, jogadores e treinadores.
2- Felicitar o novo Presidente da Direção, João Viola, bem como os demais membros dos
órgãos sociais do G.D.P., eleitos no passado sábado. Uma palavra de Felicitação para todos os
membros dos órgãos sociais cessantes, em particular para o seu ex-Presidente, Ivo
Chalabardo.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de março, reuniu-se com o Núcleo Alimentar do Oeste.------------------------------------
- No dia 19 de março, assistiu à missa na igreja de São José, em Atouguia da Baleia, no âmbito
da celebração do segundo aniversário do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. -------------
- No dia 20 de março, reuniu-se com representantes do Instituto do Emprego e Formação
Profissional.------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 21 de março, assistiu a uma sessão de poesia, realizada no Centro Interpretativo de
Atouguia da Baleia, no âmbito da iniciativa A poesia anda por aí. -------------------------------------
- No dia 21 de março, participou numa atividade no âmbito do Plano de Promoção da Cidadania
Sénior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 21 de março, esteve presente no ato de assinatura do contrato para cedência de um
terreno em regime de comodato à Associação Mão Amiga. ----------------------------------------------
- No dia 23 de março, participou nas iniciativas organizadas pelo Núcleo de Peniche da Liga dos
Combatentes, nomeadamente descerramento da placa toponímica da Travessa João Rosa
Barranquinho, em Peniche, e inauguração do monumento aos ex-combatentes, sito junto à Rua
Heróis do Ultramar, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------
- No dia 24 de março, reuniu-se com o Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de
Geraldes, sobre o projeto do futuro centro de dia. ---------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
Felicitou o Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes pela inauguração do monumento aos ex-
combatentes. Informou que não pode estar presente nas iniciativas realizadas no dia 23 de março,
por se encontrar ausente do concelho. -----------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
Perguntou se o processo para a criação de Centros para a Qualificação e Ensino Profissional
(CQEP) já se encontra encerrado, inviabilizando, assim, qualquer hipótese de a Escola
Secundária de Peniche poder acolher um destes centros. O senhor Presidente da Câmara disse
que, segundo lhe foi transmitido, a Escola Secundária de Peniche tem um documento pronto para
entregar ao senhor Secretário de Estado, estando apenas à espera de um parecer jurístico para
concretizar essa entrega. Disse, ainda, que solicitou à Escola Secundária para que, quando enviar
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o documento, dê conhecimento ao Município, para que a Câmara Municipal se possa envolver de
uma forma direta no assunto. Informou que na reunião com a Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional, I.P., atrás referida, perguntou ao seu Diretor se a rede atual
de CQEP é definitiva ou existe a possibilidade de ser alargada, tendo obtido como resposta que a
rede atual é consequência dos meios financeiros que o Governo da República mobilizou para
este efeito e que só superiormente poderá ser dada uma resposta concreta à questão colocada. ----

APRESENTAÇÃO DO MODELO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA
ZONA HISTÓRICA DA CIDADE DE PENICHE:

Estiveram presentes na Sala de Sessões os senhores engenheiros Nuno Cativo e Nuno Carvalho,
Diretor do Departamento de Energia e Ambiente (DEA) e Chefe da Divisão de Ambiente e
Serviços Urbanos (DASU), respetivamente, que explicaram à Câmara Municipal como se
processa a recolha dos resíduos sólidos urbanos (RSU) na zona histórica de Peniche.---------------
O senhor Diretor do DEA disse que:------------------------------------------------------------------------
Não é um sistema complicado, mas complexo, porque depende de muitas variáveis, desde o tipo
de viaturas, ao tipo de utentes, às questões de trânsito, ao tipo de arruamentos, etc. -----------------
Há diversas soluções, mas têm de ser verificadas as vantagens e inconvenientes de cada uma
delas, porque existem muitas condicionantes. --------------------------------------------------------------
Uma alteração a um sistema instituído, mesmo que seja só a alteração do lugar de um contentor,
tem sempre reclamações. --------------------------------------------------------------------------------------
Em 2004, realizaram-se inquéritos para verificar o grau de satisfação dos moradores da zona. ----
Existem duas perspetivas para olhar o assunto, uma que é o atual sistema, que aquando da sua
implementação se mostrava adequado, outra é de aumentar a capacidade de deposição na zona
envolvente, colocando ilhas ecológicas. ---------------------------------------------------------------------
O senhor Chefe da DASU disse que: ------------------------------------------------------------------------
Existem diversos tipos de depósitos para a recolha de RSU na envolvente da zona histórica e, no
interior dessa zona, os resíduos, depositados em sacos de plástico junto às habitações, são
recolhidos porta-a-porta, desde o ano de 1999.-------------------------------------------------------------
No inquérito de 2004, 58% dos entrevistados concordavam com o sistema, 59% encontravam-se
satisfeitos e 29% preferiam o sistema de contentor --------------------------------------------------------
A única reclamação que existe quanto ao funcionamento do sistema refere-se ao cruzamento da
Rua dos Hermínios com a Rua Gomes Freire de Andrade, que já foi objeto de tratamento no
sistema de gestão da qualidade. -------------------------------------------------------------------------------
Existem pessoas que colocam os RSU na rua fora dos horários estipulados, tendo, em 2010, sido
feito uma campanha, porta-a-porta, a dar conhecimento de como funciona o sistema e a
sensibilizar os produtores de lixo para o cumprimento das regras. --------------------------------------
O senhor Vereador Filipe Sales reconheceu a importância de a Câmara Municipal ter
conhecimento do resultado do estudo realizado em 2004, para uma melhor apreciação do
assunto. Referiu a existência de moradores idosos na zona e as dificuldades de estes se
deslocarem à periferia para utilizarem os recetáculos lá existentes. Lembrou que um dos
problemas do atual sistema é a destruição dos sacos de lixo pelas gaivotas e o consequente
derramar de lixo pela via pública. Sugeriu que, em sítios estratégicos, onde não causassem
transtorno ao trânsito, fossem colocados contentores. -----------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que o sistema de recolha de RSU na zona
histórica de Peniche foi implementado há 15 anos e a Coligação Democrática Unitária, na
presidência da Câmara Municipal há oito anos, não fez qualquer alteração ao sistema, ao
contrário do que se tentou veicular na última campanha eleitoral. Sublinhou o facto de serem
poucas as reclamações que são apresentadas por escrito. Solicitou a todos membros da Câmara
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Municipal que apresentem contributos para a melhoria do sistema. Disse que a colocação de
ilhas ecológicas obriga a um esforço financeiro muito grande e que tem dúvidas que seja a
melhor solução para certas zonas da cidade. Informou que os serviços do Município estão a
trabalhar numa proposta para uma campanha de sensibilização junto dos alunos do primeiro ciclo
do ensino básico, que terá início no próximo ano letivo. Sugeriu que uma eventual alteração ao
sistema de recolha de RSU na zona histórica de Peniche seja feita com o envolvimento da Junta
de Freguesia de Peniche. Deixou uma palavra de apreço aos trabalhadores do Setor de Higiene e
Limpeza, que são cada vez menos, pelo trabalho que têm realizado. -----------------------------------
O senhor Vereador Ângelo Marques agradeceu as informações prestadas pelos dirigentes do
Departamento de Energia e Ambiente. Sublinhou que se trata de um serviço fundamental para o
bem-estar das populações e para os munícipes e, como tal, deve ser um desígnio comum pautado
pela excelência. Referiu que, durante a última campanha eleitoral, lhe chegaram relatos sobre
este serviço, não da recolha de RSU, mas da lavagem e desinfestação dos contentores.-------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves corroborou as palavras do senhor Vereador Ângelo
Marques, sobre a campanha eleitoral, e perguntou se, considerando que foi contratado o serviço
de lavagem de contentores a uma empresa, em setembro de 2013, tem havido a prestação efetiva
desse serviço. Disse que o voltar a colocar os sacos de plástico com lixo na via pública, na zona
histórica de Peniche, após a de distribuição de baldes pelos moradores, trouxe muitos problemas,
porque existem muitos cães e gaivotas na cidade que rompem os sacos e espalham o lixo pelas
ruas. Reconheceu que não é um problema de fácil resolução, que já foram feitas diversas
tentativas, mas que a pior coisa que a administração pode fazer é desistir. Sublinhou que a
imagem do lixo espalhado pelas ruas não é boa, nem para a Câmara Municipal, nem para quem
mora na cidade, nem para quem visita a cidade. -----------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que não houve qualquer desistência e que a
questão dos sacos de plástico não é de fácil avaliação, porque depende muito da postura das
pessoas perante o sistema. Lembrou que os baldes que foram distribuídos aos moradores da zona
histórica de Peniche, para evitar a colocação dos sacos com lixo na via pública, desapareceram.
Disse que pode ser considerada a hipótese de se colocarem contentores na periferia da zona
histórica de Peniche ou a colocação de ilhas ecológicas, sendo que esta última solução implica
um grande investimento na aquisição do equipamento e de viatura específica para a recolha.
Lembrou que, em 2008, foi adquirida uma viatura pequena para a recolha de RSU na zona
histórica de Peniche e que, salvo raras exceções, o sistema funciona bem. ----------------------------
O senhor Presidente da Câmara, António José Correia, lamentou que existam determinados
comportamentos que não são compatíveis com a convivência em comunidade. Sublinhou que se
o sistema de recolha de RSU na zona histórica de Peniche for cumprido pelas pessoas,
nomeadamente nos horários de colocação dos RSU na rua, a situação fica tranquila. Disse que a
última campanha de sensibilização foi em 2010 e que está na altura de se fazer mais uma
campanha. Sugeriu que se estude a hipótese de, excecionalmente, se colocarem contentores nas
zonas em que as vias são mais largas.------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o problema é a deposição dos sacos com lixo
antes das horas estipuladas, pois ficarão mais tempo expostos aos animais. Referiu que as
campanhas pedagógicas são boas, mas tem de se continuar a insistir com as pessoas para
alterarem os seus comportamentos nesta matéria, podendo recorrer-se à aplicação de coimas aos
prevaricadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Diretor do DEA lembrou que os mais de 500 baldes que foram distribuídos pelos
moradores da zona histórica de Peniche desapareceram passado pouco tempo.-----------------------

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

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Parecer para a construção de uma unidade fabril de tratamento de pescado, no porto de
pesca, em Peniche – IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.:--------------
Deliberação n.º 224/2014: Atendendo ao solicitado pelo IPTM – Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, I.P., através do ofício n.º 117-PE, datado de 11 de fevereiro de 2014, e
considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 19
de março de 2014, deliberado emitir parecer favorável à localização pretendida pela empresa
Pescados Anastácio, L.da para a construção de um edifício destinado à instalação de uma
unidade fabril de tratamento de pescado, no porto de pesca de Peniche, devendo a entidade
exploradora assegurar que o revestimento do edifício será revisto, de forma a minimizar e
suavizar a imagem de cariz industrial que apresenta. Deliberado, ainda, informar que a Câmara
Municipal disponibiliza os serviços do Município para colaborem na formação de uma solução
final, que venha a merecer aprovação da Câmara, para o revestimento das fachadas do edifício
e reiterar que os projetos, ao nível das especialidades, devem contemplar o tratamento das
águas residuais e de outros resíduos produzidos pela atividade. Os documentos atrás referidos
dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1
DPGU S2842/14) -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) Alteração de uma moradia, sita na Rua Afonso de Albuquerque n.os 20 e 22, em Peniche –
Romeu Romão Henriques:------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 225/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 20 de março de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado por Romeu Romão Henriques, referente ao pedido de licenciamento para alteração
de uma moradia, sita na Rua Afonso de Albuquerque n.os 20 e 22, em Peniche, nas condições dos
pareceres da Direção-Geral do Património Cultural, datado de 21 de janeiro de 2014, da Divisão
de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 5 de fevereiro e 12 de março de 2014, e da
Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, datado de 18 de fevereiro de 2014. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.2 DPGU 122/13) -------------------------------------------------------------------------

3) Instalação de um parque de campismo rural, no sítio do Ninho do Corvo, em Ferrel – ITL -
Investimentos Turísticos, L.da: -------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 226/2014: Deliberado proceder à audiência prévia da empresa ITL –
Investimentos Turísticos, L.da, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intensão de indeferir o seu pedido para instalação de um parque
de campismo rural, em parte de um prédio rústico, sito junto à Rua do Cataló, no sítio do Ninho
do Corvo, em Ferrel, pelos motivos e com os fundamentos constantes no parecer técnico da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 27 de fevereiro de 2014, que aqui se dá
por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU 96/12)

4) Alteração ao plano de alinhamentos da Rua do Cerco, em Ferrel – Ana Lídia Conceição
Oliveira: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 227/2014: Deliberado informar a senhora D. Ana Lídia Conceição Oliveira, na
sequência da sua carta, datada de 22 de novembro de 2013, de que a Câmara Municipal mantém
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a deliberação tomada em 11 de novembro de 2013, relativa à construção de um muro confinante
com a via pública, no Lugar do Cerco ou Ninho do Corvo, limite de Ferrel. (DPGU 43/12) -------

5) Demolição de um edifício, sito no Campo da República, em Peniche – Eduardo Augusto
Martins Leiria Dias: -------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 228/2014: Deliberado indeferir o pedido apresentado por Eduardo Augusto
Martins Leiria Dias para demolição de um edifício, sito no Campo da República, em Peniche, ao
abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação, por ter merecido parecer desfavorável da Direção-Geral do Património Cultural.
(DPGU 93/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Informação prévia sobre a viabilidade de ampliar uma unidade industrial de transformação
e comercialização de pescado, sita na Rua do Celeiro, n.º 14, em Atouguia da Baleia –
Perolamar - Comércio de Peixe, L.da:-----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 229/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 21 de março de 2014, deliberado emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de ampliar uma unidade industrial de transformação e
comercialização de pescado, sita na Rua do Celeiro, n.º 14, em Atouguia da Baleia, apresentado
pela empresa Perolamar - Comércio de Peixe, L.da, nas condições dos pareceres técnicos da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 17 e 18 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 R127/14) -----------------------------------------------------------------------

TRÂNSITO:

7) Sinalização rodoviária da Rua das Estelas, em Peniche:--------------------------------------------
Deliberação n.º 230/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 de março de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de
18 de março de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, aprovar o projeto de sinalização rodoviária para a
Rua das Estelas, em Peniche, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito,
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, a norma técnica para a
melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade condicionada, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, e o Decreto-Regulamentar n.º 2-B/2005, de 24 de março. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.5 NIPG 3879/14)-------------------------------------------------------------------------

8) Plano de sinalização temporário para a Avenida do Mar, em Casais do Baleal:----------------
Deliberação n.º 231/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 20 de março de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de
11 de março de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, aprovar o plano de sinalização temporário, a
implementar durante o período em que decorrerem obras em parte do subsolo da Avenida do
Mar, em Casais do Baleal, no âmbito da operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 1/2014,
emitido em nome da empresa Construções Pedras Muitas, L.da. Os documentos atrás referidos
dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.6 NIPG
3879/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:
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9) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche:-------------------
Deliberação n.º 232/2014: Deliberado voltar a apreciar a proposta de regulamento de comércio
a retalho não sedentário do concelho de Peniche em próxima reunião da Câmara Municipal.
(NIPG 3461/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

10) Incumprimento contratual na empreitada de remodelação de um edifício municipal, sito
na Rua Marquês de Pombal, em Peniche – Consórcio Arada/Manindustria:-----------------------
Deliberação n.º 233/2014: Na sequência da deliberação n.º 203/2014, tomada pela Câmara
Municipal de Peniche, em 17 de março de 2014, deliberado aprovar a minuta de uma adenda ao
contrato celebrado em 9 de outubro de 2012, com as empresas Arada - Engenharia e Gestão de
Empreitadas, L.da e Manindustria - Conservação e Manutenção Industrial L.da, reunidas em
consórcio externo, com o n.º 32/2012, relativo à adjudicação da empreitada de “Remodelação do
Edifício Municipal António Bento”. O texto da referida adenda dá-se aqui por reproduzido e
arquiva-se em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 NIPG 2431/14)-------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

11) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf: -----------------------------
Deliberação n.º 234/2014: Deliberado apreciar o assunto da Comissão de Gestão Local do
Centro de Alto Rendimento do Surf em próxima reunião da Câmara Municipal.---------------------

12) 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 235/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa O Leão do Peixe Fresco,
Unipessoal, L.da, por carta, datada de 17 de fevereiro de 2014, deliberado autorizar a alteração da
atividade da loja n.º 6 do Mercado Municipal, de peixaria para frutaria. (NIPG 2189/14) ----------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

13) Parecer prévio vinculativo para a contratação de um trabalhador para prestar serviço na
ilha da Berlenga: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 236/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 21 de março de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, e observando o n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, deliberado emitir parecer prévio favorável à contratação de um trabalhador
para prestar serviço na ilha da Berlenga, em regime de trabalho temporário, condicionado à
resposta negativa da Bolsa de Emprego Público, atestando a inexistência de pessoal em situação
de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa.
(Doc.8 NIPG 3479/14) -----------------------------------------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO:

14) Extração de resinas no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014: ------------------
Deliberação n.º 237/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea cc) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a extração de resinas
no Pinhal Municipal do Vale Grande, no ano de 2014, nas condições da informação n.º 11 da
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Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, datada de 14 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por
reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. Deliberado, ainda,
encarregar o técnico superior do Gabinete Técnico Florestal do Município de monitorizar todo o
processo de extração de resinas e reportar à Câmara Municipal os momentos e resultados dessa
monitorização. (Doc.9 NIPG 3907/14) ----------------------------------------------------------------------

15) Prorrogação do prazo para início da construção de um edifício num lote de terreno, sito
na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, alienado pelo
Município – Maria Fernanda Martins Matias Garcia:--------------------------------------------------
Deliberação n.º 238/2014: Atendendo ao solicitado por Maria Fernanda Martins Matias Garcia,
por carta, datada de 24 de fevereiro de 2014, e considerando a informação n.º 79/2011 do
Gabinete Jurídico, datada de 23 de março de 2011, e a informação do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 21 de março de 2014, deliberado autorizar a
prorrogação do prazo para o início da construção no lote de terreno sito na Avenida Monsenhor
Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, alienado pelo Município, em 18 de abril de
2008, por mais três anos. (NIPG 2504/14) ------------------------------------------------------------------

CONTRATOS DE CONCESSÃO:

16) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento
e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche:---------------------------
Deliberação n.º 239/2014: Deliberado voltar a apreciar os documentos de suporte ao concurso
público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento e zonas de
estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche na próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 1930/14) -----------------------------------------------------------------------------------

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:

17) Contratos de execução e interadministrativos de delegação de competências da Câmara
Municipal nas juntas de freguesias do concelho: --------------------------------------------------------
Deliberação n.º 240/2014: Deliberado voltar a apreciar os textos dos contratos de execução e
interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesias
do concelho em próxima reunião da Câmara Municipal, após a realização de uma reunião entre
todo o executivo municipal e os executivos de todas as freguesias do concelho. ---------------------

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS:

18) Fixação do preço a pagar pela utilização da Casa Mortuária do Município de Peniche: ---
Deliberação n.º 241/2014: 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 o preço a pagar pela
utilização da Casa Mortuária do Município de Peniche em 50,00 euros por cada período de 24
horas ou fração. (NIPG 3911/14) -----------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

19) Reapreciação do valor de renda de casa – João Manuel Ferreira da Conceição
Botequilha: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 242/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 19 de março de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia
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em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do
n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar a renda de casa a
pagar por João Manuel Ferreira da Conceição Botequilha, pelo arrendamento do fogo sito na Rua
Fernão de Magalhães, bloco 6 do Bairro Fernão de Magalhães, r/c esquerdo, em Peniche, em
32,74 euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em
reunião de 28 de dezembro de 2010. (Doc.10 NIPG 3906/14) -------------------------------------------

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL:

20) Nomeação de um representante do Município para participar na XVIII Conferência
Europeia sobre Gestão da Mobilidade (ECOMM) – Comunidade Intermunicipal do Oeste: ----
Deliberação n.º 243/2014: Atendendo ao solicitado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste,
através do seu ofício n.º 148/2014, datado de 19 de março de 2014, deliberado nomear o senhor
Presidente da Câmara como representante do Município para participar na XVIII Conferência
Europeia sobre Gestão da Mobilidade (ECOMM), que se realizará em Florença, Itália, de 7 a 9
de maio de 2014. (NIPG 3861/14)----------------------------------------------------------------------------

ASSUNTOS DIVERSOS:

21) Ligação de energia elétrica a uma estrutura, instalada junto à Avenida da Praia, em
Peniche – Joaquim Manuel Marques Leal: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 244/2014: Deliberado informar o senhor Joaquim Manuel Marques Leal de que,
na sequência do seu requerimento, datado de 6 de março de 2014, a Câmara Municipal não vê
inconveniente na ligação de energia elétrica a uma estrutura, instalada junto à Avenida da Praia,
na cidade, freguesia e concelho de Peniche, que serve de estabelecimento de bebidas, com a
denominação Jakamora, até ao dia 31 de dezembro de 2014. (NIPG 3007/14) -----------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 245/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezoito horas e 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. --------------------------


