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ATA N.º 13/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014

Aos trinta e um 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 antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Construção de uma moradia, destinada a alojamento local, e muros de
vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal – Eduardo Alves Gavino Chagas;--------------
-------------------2) Construção de uma moradia bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da
Praia, em Casais do Baleal – José Nuno Neves da Silva Nunes;-----------------------------------------
-------------------3) Legalização de alterações e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na
Rua da Almagreira, em Ferrel – Sabino Rosa Oliveira; ---------------------------------------------------
-------------------4) Construção de um armazém agrícola, na Rua Principal, no Paço – Ricardo
Jorge Martinho Ferreira Santos; ------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Construção de uma moradia unifamiliar, na Rua da Graça, em Atouguia da
Baleia – Hugo Machado Simões; -----------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Informação prévia sobre a viabilidade de instalação de um parque de
campismo, na Rua do Juncal, em Casais de Mestre Mendo – Eva Gramola; --------------------------
-------------------7) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de
abastecimento de combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia –
António José Ferreira Correia; --------------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Alteração de um apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba,
junto à Avenida da Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio; -------------------------------
-------------------9) Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, no Bairro dos
Ratolas, em Ferrel – Filipe de Jesus Ferreira;---------------------------------------------------------------
-------------------10) Ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de Peniche; ------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------11) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf; -----------
----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------
-------------------12) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de
estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------13) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de
combustíveis rodoviários;--------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------
-------------------14) Contratos de execução e interadministrativos de delegação de competências
da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do concelho; ----------------------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------15) Protocolo de cooperação em atividades de formação, investigação e
desenvolvimento – Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de
Santarém;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------16) Cedência de instalações para a realização de cursos de formação de
nadadores salvadores – Capitania do Porto de Peniche;---------------------------------------------------
-------------------17) Cedência de instalações e tutor para a realização de estágio profissional
extracurricular – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de
Leiria.----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e trinta minutos, encontrando-se
na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.-----------------------------
A reunião foi interrompida entre as treze horas e vinte minutos e as vinte e uma horas e quarenta
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves, por se ter ausentado da reunião, não participou na
apreciação e votação dos pontos um a nove da ordem do dia, a que correspondem as deliberações
n.os 245/2014 a 253/2014.--------------------------------------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 10/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 17 de março de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido
previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Ofício, datado de 24 de março de 2014, do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, IP, sobre o ponto de situação do processo de delimitação do domínio público hídrico
na ilha da Berlenga. (NIPG 4091/14) ------------------------------------------------------------------------

*Programa das comemorações do 40.º aniversário de 25 de Abril de 1974, no concelho de
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

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

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Construção de uma moradia, destinada a alojamento local, e muros de vedação, na
Avenida da Praia, em Casais do Baleal – Eduardo Alves Gavino Chagas: --------------------------
Deliberação n.º 245/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de março de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Eduardo
Alves Gavino Chagas, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para construir uma moradia, destinada a
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alojamento local, e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, 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
violar normas legais e regulamentares aplicáveis, conforme descrito no parecer da Divisão de
Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, datado de 11 de março de 2014, e da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 19 de março de 2014. Deliberado, ainda, informar
o titular do processo de que a Câmara Municipal não está disponível para aprovar um projeto em
que a implantação do edifício tenha uma disposição longitudinal e de que deve acautelar as
questões das infraestruturas, nomeadamente saneamento básico. Os documentos atrás referidos
dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1
DPGU 3/14)------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Construção de uma moradia bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da Praia, em
Casais do Baleal – José Nuno Neves da Silva Nunes: ---------------------------------------------------
Deliberação n.º 246/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de março de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de José
Nuno Neves da Silva Nunes, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento
Administrativo, manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para construir uma moradia
bifamiliar e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, 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 violar
normas legais e regulamentares aplicáveis, conforme descrito no parecer da Divisão de Estudos,
Projetos, Planeamento e Controlo, datado de 11 de março de 2014, e da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 20 de março de 2014. Deliberado, ainda, informar o
titular do processo de que a Câmara Municipal não está disponível para aprovar um projeto em
que a implantação do edifício tenha uma disposição longitudinal e de que deve acautelar as
questões das infraestruturas, nomeadamente saneamento básico. Os documentos atrás referidos
dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2
DPGU 4/14)------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Legalização de alterações e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da
Almagreira, em Ferrel – Sabino Rosa Oliveira: ----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 247/2014: Deliberado apreciar o pedido de legalização de alterações e
ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua da Almagreira, em Ferrel, apresentado por
Sabino Rosa Oliveira, em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 6/14) --------------------

4) Construção de um armazém agrícola, na Rua Principal, no Paço – Ricardo Jorge Martinho
Ferreira Santos: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 248/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de março de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado por Ricardo Jorge Martinho Ferreira Santos, referente ao pedido de licenciamento
para construção de um armazém agrícola, na Rua Principal, no Paço, nas condições do parecer
da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 19 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.3 DPGU 95/13)---------------------------------------------------------------------------

5) Construção de uma moradia unifamiliar, na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia – Hugo
Machado Simões:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 249/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de março de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Hugo
Machado Simões, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 31.03.2014 *Livro 105 * Fl.141

manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para construir de uma moradia unifamiliar, na
Rua da Graça, em Atouguia da Baleia, 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, pelos motivos constantes no parecer da
Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 19 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 117/13) -----------------------------------------------------------------------------------

6) Informação prévia sobre a viabilidade de instalação de um parque de campismo, na Rua do
Juncal, em Casais de Mestre Mendo – Eva Gramola: ---------------------------------------------------
Deliberação n.º 250/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de março de 2014, deliberado emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de instalação de um parque de campismo, na Rua do
Juncal, em Casais de Mestre Mendo, apresentado por Eva Gramola, nas condições dos pareceres
técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 5 de fevereiro e 20 de
março de 2014, e da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, datado de 27 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 R80/14) -----------------------------------------

7) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um posto de abastecimento de
combustíveis líquidos, na Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia – António José
Ferreira Correia: -----------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 251/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 27 de março de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de António
José Ferreira Correia, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de emitir parecer desfavorável ao seu pedido de informação prévia
sobre a viabilidade de construção de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos, na
Estrada Nacional n.º 114, em Atouguia da Baleia, pelos motivos e com os fundamentos
constantes no parecer técnico da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, datado
de 24 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.6 DPGU R60/14)--------------------------

8) Alteração de um apoio de praia simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, junto à
Avenida da Praia, em Peniche – Carlos Manuel da Silva Inácio:-------------------------------------
Deliberação n.º 252/2014: Deliberado apreciar o processo de alteração de um apoio de praia
simples, sito na praia da Cova de Alfarroba, junto à Avenida da Praia, em Peniche, de que é
titular Carlos Manuel da Silva Inácio, em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 24/14)

9) Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, no Bairro dos Ratolas, em
Ferrel – Filipe de Jesus Ferreira: ---------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 253/2014: Deliberado apreciar o processo de Construção de uma moradia
unifamiliar e muros de vedação, no Bairro dos Ratolas, em Ferrel, de que é titular Filipe de Jesus
Ferreira, em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 43/13) -----------------------------------

10) Ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de Peniche: ----------------------
Deliberação n.º 254/2014: Tomado conhecimento do ponto de situação do planeamento
urbanístico no concelho de Peniche. -------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
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11) Comissão de Gestão Local do Centro de Alto Rendimento do Surf: -----------------------------
Deliberação n.º 255/2014: Deliberado apreciar o assunto da Comissão de Gestão Local do
Centro de Alto Rendimento do Surf em próxima reunião da Câmara Municipal. ---------------------

CONTRATOS DE CONCESSÃO:

12) 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 256/2014: 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) -----------------------------------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

13) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de combustíveis
rodoviários: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 257/2014: Considerando a informação da Secção de Património e
Aprovisionamento, datada de 28 de março de 2014, deliberado, no uso das competências
estabelecidas nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Aprovar a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para fornecimento de combustíveis rodoviários, no ano de 2014,
ao abrigo e nos termos do acordo quadro n.º 1/2012 CC-OESTE, celebrado em 13 de dezembro
de 2012, entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e diversas empresas.--------------------------
2) Proceder à abertura do procedimento previsto no artigo 259.º do Código dos Contratos
Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com preço base de
340 000,00 euros, a que acresce o IVA. ---------------------------------------------------------------------
3) Aprovar as peças de procedimento apresentadas, que aqui se dão por reproduzidas e de que se
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do CCP. -----------
4) Designar para constituir o júri do procedimento, nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º
do CCP, os senhores Jorge Alberto Bombas Amador, que presidirá, Nuno Manuel Malheiros
Cativo, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Josselène Cristina Oliveira
Nunes Teodoro, como membros efetivos, e as senhoras Salomé Vala e Beatriz Mata, como
membros suplentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------
5) Delegar no júri do concurso as seguintes competências, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do
artigo 69.º do CCP: a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados;
b) Propor retificações às peças do procedimento; c) Analisar e propor respostas a listas de erros e
omissões. (Doc.7 NIPG 4170/14)-----------------------------------------------------------------------------

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:

14) Contratos de execução e interadministrativos de delegação de competências da Câmara
Municipal nas juntas de freguesia do concelho:----------------------------------------------------------
Estiveram presentes na Sala de Sessões, durante a apreciação deste assunto, representantes das
quatro freguesias do concelho de Peniche. ------------------------------------------------------------------
A primeira freguesia a ser recebida foi a Freguesia de Atouguia da Baleia. Registaram-se as
seguintes intervenções: -----------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, fez um ponto de situação do processo de negociação. -
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador, disse que:
A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia ficará sacrificada com mais competências. Não
concorda com os valores para espaços verdes, mas aceita. A Freguesia necessita de mais recursos
humanos. O equipamento da Freguesia necessita de manutenção. O valor 51 mil euros para
competências delegadas é pouco, a Freguesia de Atouguia da Baleia ficará penalizada em relação
a outras, nomeadamente a de Peniche, que recebe 70 mil euros, e não entende estas diferenças,
comparando a dimensão das freguesias. A Freguesia de Atouguia da Baleia tem de conservar
entre 150 a 160 km de caminhos agrícolas, utiliza os seus equipamentos e recebe 24 255 euros, e
a Freguesia de Ferrel, que não tem equipamentos e tem menos quilómetros de caminhos e recebe
15 000 euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente disse que: Se mantém o protocolado em 1998, relativamente a
caminhos agrícolas. O valor é para a conservação dos caminhos existentes e não para construção
de caminhos novos. Ou a Junta de Freguesia informa o valor que gastou nos últimos anos na
conservação de caminhos agrícolas, ou não tem base para mudar de opinião. Já foi dito pela
Junta de Freguesia que o valor recebido do Município é superior ao valor gasto. O Município irá
entregar à Junta de Freguesia um valor superior ao dos anos anteriores e delega menos
competências. O valor para manutenção de espaços verdes está dentro da média de custos por
metro quadrado para estes serviços. O valor que o Município irá entregar à Junta de Freguesia
para caminhos é superior ao valor gasto na aquisição de tout-venat no ano de 2013 para todos os
caminhos do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador, disse que
não se pode olhar ao passado, porque os caminhos agrícolas estão a necessitar de uma grande
intervenção e terá de ser a Junta de Freguesia a adquirir os materiais.----------------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou porque não está previsto a delegação da
competência de assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. O senhor Vice-Presidente informou que a Junta
de Freguesia de Atouguia da Baleia não quis ficar com esta competência, porque não tem os
profissionais necessários, designadamente canalizadores, carpinteiros ou eletricistas. O senhor
Vereador Jorge Gonçalves perguntou o que sai mais barato e fácil, a Junta de Freguesia contratar
estes serviços a particulares ou ser os trabalhadores do Município a realiza-los. O senhor
Presidente da Junta de Freguesia disse que como o Município já tem os profissionais, parece-lhe
que é melhor ser a Câmara Municipal a ficar com esta competência.-----------------------------------
O senhor Vereador Luís Ganhão disse que existem verbas que poderiam ser melhoradas,
nomeadamente para a conservação dos caminhos agrícolas. ---------------------------------------------
O senhor Presidente Junta de Freguesia lembrou a necessidade de se reforçar a limpeza das
povoações situadas junto a praias na época balnear.-------------------------------------------------------
De seguida, foi recebida a Freguesia de Ferrel. Registaram-se as seguintes intervenções: --------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, fez um ponto de situação do processo de negociação. -
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João, disse que: Os litros de
combustível previsto por ano não serão suficientes para as necessidades da Freguesia. A
distância da sede da freguesia ao posto de abastecimento de combustíveis do município dificulta
o abastecimento das viaturas mais pequenas. O valor previsto para a ADSE está inflacionado. No
protocolo de 1998 estavam previstos 6 trabalhadores e agora apenas estão previstos 5. Não tem
interesse em fazer contratos CEI, até porque é contra esta modalidade de contratar pessoal. Não
faz sentido ser delegada na Junta de Freguesia a competência para fazer obras em edifícios
municipais, porque na freguesia de Ferrel, para além das escolas, não existem outros edifícios
municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida, foi recebida a Freguesia de Peniche. Registaram-se as seguintes intervenções: ------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, fez um ponto de situação do processo de negociação. -
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino, disse que os litros de
combustível previsto por ano e os recursos humanos não serão suficientes para as necessidades
da Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, foi recebida a Freguesia de Serra d'El-Rei. Registaram-se as seguintes
intervenções: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, fez um ponto de situação do processo de negociação. -
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, António Vitória, disse que o maior
problema se prende com a distância da sede da freguesia ao posto de abastecimento de
combustíveis do município. -----------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente disse que se poderá estudar a hipótese de o Município entregar o
dinheiro e a Junta de Freguesia comprar os combustíveis. Referiu o facto de a Junta de Freguesia
de Serra d'El-Rei ser a que mais colabora com o Município na partilha de equipamentos. ----------
Após terem sido recebidas todas as juntas de freguesia do concelho, o senhor Presidente da
Câmara disse que proponha as seguintes alterações aos documentos em análise: Para a Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia, reforçar as verbas a transferir em mais dez mil euros, para a
conservação de caminhos agrícolas e manutenção de espaços verdes, e o valor da contratação de
mais um CEI. O Município afetará pessoal para a limpeza das povoações da freguesia de
Atouguia da Baleia situadas junto a praias, na época balnear. Para a Junta de Freguesia de Ferrel,
reforçar as verbas a transferir para a contratação de mais quatro CEI. Para a Junta de Freguesia
de Peniche, reforçar as verbas a transferir em mais dois mil e quinhentos euros, para as despesas
de manutenção de máquinas, e o valor da contratação de mais um CEI. Para a Junta de Freguesia
de Serra d'El-Rei, reforçar as verbas a transferir para a contratação de mais um CEI. O senhor
Presidente da Câmara deixou uma palavra de apreço aos técnicos do Departamento
Administrativo e Financeiro, particularmente à sua Diretora, e ao Chefe do seu gabinete, Dr.
Jorge Abrantes, pelo trabalho efetuado neste processo. ---------------------------------------------------
Deliberação n.º 258/2014: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos membros da
Câmara Municipal eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e quatro abstenções, dos
membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata,
aprovar as propostas para os textos dos acordos de execução e dos contratos interadministrativos
para delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do concelho.-------

Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata entregaram a seguinte declaração de voto:
«DECLARAÇÃO DE VOTO
Tendo-se abstido na votação referente aos Contratos de execução e interadministrativos de
delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia do Concelho, os
vereadores do Partido Social Democrata, Filipe de Matos Sales e Luís Ganhão expõem os seus
motivos.
Tendo em conta o disposto legal, os vereadores do Partido Social Democrata sempre estiveram
disponíveis para concretizar contratos de execução que visassem a igualdade, não
discriminação, estabilidade, prossecução do interesse público, continuidade da prestação do
serviço público e a necessidade e suficiência de recursos. Para tal, como metodologia,
consideram que teria sido fundamental, em primeira instância, proceder-se à inventariação da
realidade existente em cada freguesia, por forma a estabelecer parâmetros escrupulosamente
definidos relativamente a cada competência delegável, tendo em vista a máxima equidade.
Conforme consta na alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º da lei 75/2013, compete à Câmara
Municipal a discussão e preparação com as Juntas de Freguesia, dos Contratos de execução.
Assim, tendo em conta o carácter e importância dos referidos documentos, o PSD, desde
Novembro que tinha manifestado o seu interesse em tomar parte das negociações com as Juntas
de Freguesia. Sempre foi afirmado que o assunto, oportunamente, surgiria na agenda da
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Câmara. No entanto, os vereadores do PSD, registaram que a integração do assunto na agenda
sempre visou, apenas, a tomada de conhecimento do estado das negociações com os Presidentes
de Junta de Freguesia que estavam a ser preconizadas pelo sr. Vice-Presidente. Por reconhecer
que o assunto estava a ser discutido à revelia do elenco camarário, os vereadores do PSD,
manifestaram por diversas ocasiões a sua preocupação pela forma como o processo estava a ser
conduzido.
Em última instância, tendo em conta a sensibilidade dos srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
os vereadores do Partido Social Democrata manifestaram o interesse em combater as
assimetrias no que à distribuição de meios e recursos pelas freguesias diz respeito. Tendo sido
possível haver pequenos ajustes nos contratos negociados.
Embora os vereadores do PSD considerem que o processo tenha sido conduzido de uma forma
pouco sensata, onde ficou patente a falta de sentido de partilha de responsabilidades com as
outras forças políticas por parte da CDU, os vereadores do PSD consideram que da não-
aprovação dos referidos contratos adviria uma situação que poderia pôr em causa o interesse
público e a continuidade da prestação do serviço público. Assim, os vereadores do PSD
abstiveram-se, deixando a recomendação para que no final do ano civil se possa fazer uma
avaliação da eficiência dos documentos agora viabilizados.
Peniche, 31 de Março de 2014.
Filipe de Matos Sales
Luís Lourenço Ganhão» ---------------------------------------------------------------------------------------

Os edis da Coligação Democrática Unitária entregaram a seguinte declaração de voto:-------------
«DECLARAÇÃO DE VOTO
A CDU votou favoravelmente os documentos da delegação de competências da CMP para as
freguesias para o mandato autárquico 2013-2017, resultantes da entrada em vigor da Lei
75/2013 e das suas novas exigências, porque eles traduzem o resultado de um processo de
negociação participado, intenso e responsável desenvolvido ao longo de quase dois meses com
as diversas freguesias do concelho de Peniche.
O processo de negociação do novo pacote de Descentralização de Competências no Concelho
de Peniche teve início no dia 18 de fevereiro, com a realização da primeira de 7 reuniões com os
autarcas das 4 freguesias. Nesta primeira reunião foi feita uma avaliação dos protocolos
existentes que permitiu compreender quais as competências que as Freguesias estariam
dispostas a receber. Foi também solicitado às Juntas de Freguesia que fizessem chegar os seus
contributos por escrito por forma a assegurar a apresentação de documentos de trabalho já
individualizados e que permitiram que todo o Executivo Municipal tivesse integral conhecimento
do conjunto das matérias em apreciação.
No início do mês de março, foram apresentadas as linhas gerais dos Contratos de Execução de
Delegação de Competências e dos Contratos Interadministrativos, evidenciando os aspetos
fundamentais de cada um deles.
O nosso voto favorável sublinha a disponibilidade e a forma responsável como todos os
autarcas de Freguesias participaram neste processo, com vista a uma cada vez melhor
Descentralização de Competências para as Freguesias em conjunto, com o reforço respetivo
envelope financeiro, que irá seguramente contribuir para a melhoria da intervenção das
freguesias em defesa das suas populações e do interesse público.
Aguardamos pelas deliberações das Assembleias de Freguesia.
Jorge Amador, António José Correia e Clara Abrantes»-------------------------------------------------

Os senhores Vereadores do Partido Socialista entregaram a seguinte declaração de voto: ----------
«DECLARAÇÃO DE VOTO
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Contratos de execução e interadministrativos
Os vereadores do PS na Câmara Municipal de Peniche entenderam abster-se na votação
referente aos contratos de execução e interadministrativos de delegação de competências da
Câmara Municipal nas juntas de freguesias do concelho, considerando os seguintes
fundamentos:
1. Lamentamos que contrariando o que está estipulado na alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º da lei
75/2013, onde refere que compete à Câmara Municipal a discussão e preparação com as juntas
de freguesia dos contratos de execução, o processo negocial foi conduzido pelo Sr. Vice-
presidente Jorge Amador, tendo os vereadores do PS intervindo somente na fase final desse
processo.
2. Entendemos que nos acórdãos de execução realizados entre a Câmara Municipal de Peniche
e as juntas de freguesia do concelho, deveriam constar todas as competências que decorrem da
lei, no nº1 do artigo 132.º da lei 75/2013, posição essa que foi transmitida a todos os membros
da câmara pelos vereadores do PS na reunião de câmara de 31-03-2014;
3. Tendo em consideração os interesses dos Srs. Presidentes de Junta e colocando o interesse
público das populações em primeiro lugar e pese embora o processo ter sido mal conduzido por
parte da CDU, os vereadores do PS viabilizaram os contratos de execução e
interadministrativos de delegação de competências através da abstenção com o espírito
responsável de quem está bem ciente que a não viabilização dos referidos documentos podiam
por em causa o normal funcionamento das juntas de Freguesias do concelho e assim prejudicar
a qualidade de vida dos nossos concidadãos;
4. Importa realçar que os vereadores do PS, estão cientes da especificidade dos documentos
agora viabilizados e como tal iremos avaliar a sua execução.» -----------------------------------------

PROTOCOLOS:

15) Protocolo de cooperação em atividades de formação, investigação e desenvolvimento –
Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de Santarém:-----------------
Deliberação n.º 259/2014: Conforme previsto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e atendendo à competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º do mesmo diploma legal, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da
Câmara, datado de 25 de março de 2014, que aprovou o texto do protocolo a celebrar entre o
Município de Peniche, o Instituto Politécnico de Santarém e a Escola Superior de Desporto de
Rio Maior, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de
atas, que estabelece o quadro de uma cooperação profícua entre as partes e tem como objetivo
estabelecer o compromisso de promoverem, desenvolverem e realizarem formas de cooperação
de comum acordo no âmbito dos cursos de especialização tecnológica (modelo de formação
profissional nível 5). (Doc.8 NIPG 4160/14) ---------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

16) Cedência de instalações para a realização de cursos de formação de nadadores salvadores
– Capitania do Porto de Peniche:----------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 260/2014: 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 Capitania do Porto
de Peniche a utilizar as piscinas municipais, para a realização de cursos de formação de
nadadores salvadores, de 8 de abril a 12 de junho de 2014, entre as 22h00 e as 24h00. (NIPG
3971/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17) Cedência de instalações e tutor para a realização de estágio profissional extracurricular –
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria: ------------
Deliberação n.º 261/2014: Conforme previsto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e atendendo à competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º do mesmo diploma legal, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da
Câmara que autorizou a disponibilização de instalações e de um trabalhador do Município para a
realização de um estágio profissional extracurricular e aprovou os termos do contrato celebrado
com o estagiário e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de
Leiria. (NIPG 3970/14) ----------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 262/2014 – 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 zero horas e vinte minutos do dia um de abril, 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. --------------------------


