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ATA N.º 15/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014

Aos catorze dias do mês de abril 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) Legalização de anexos construídos no logradouro de um prédio urbano, sito
na Rua Rainha Santa Isabel, em Atouguia da Baleia – Bernardo de Jesus Santos;--------------------
-------------------2) Construção de um armazém agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei,
– João dos Santos Capinha Patriarca; ------------------------------------------------------------------------
-------------------3) Ampliação de um armazém agrícola, sito na Rua do Cruzeiro, no Lugar da
Estrada – Jorge Humberto Leal Ferreira; --------------------------------------------------------------------
-------------------4) Construção de um edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na
Avenida do Mar, em Casais do Baleal – Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A.; ------
-------------------5) Adaptação/instalação de um apoio de praia simples, sito na praia de S.
Bernardino – Marques e Serralheiro - Comércio de Cafetaria e Cervejaria, L.da; ---------------------
-------------------6) Certidão de separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança, em
Casais do Júlio – António Pedro Veríssimo dos Santos; --------------------------------------------------
-------------------7) Operação de loteamento, sita na Rua do Poço Novo/Beco do Bonfim, em
Fonte, Bufarda – Silrreira - Construções, L.da;--------------------------------------------------------------
-------------------8) Divisão de um edifício, sito no Largo de São Paulo e Rua Luís de Camões,
em Peniche, em propriedade horizontal – Edeltrudes Almeida Noivo Laia; ---------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Sinalização de poste elétrico existente no Beco do Caldeirão, Casal da
Carreira, em Bufarda – Departamento de Obras Municipais; --------------------------------------------
-------------------10) Suspensão temporária de trânsito no Largo de Nossa Senhora da
Consolação, em Consolação – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de
Atouguia da Baleia;---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------
-------------------11) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de
estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------
----------------- Documentos de prestação de contas: -------------------------------------------------------
-------------------12) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à
gerência de 2013;---- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento, relativos à gerência de 2013;----------------------------------------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------14) Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de
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Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014, do Município de
Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de
Investimentos, para o ano de 2014, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; --------
----------------- Delegação de competências do município:------------------------------------------------
-------------------16) Contratos de execução de delegação de competências da Câmara Municipal
nas juntas de freguesia do concelho; -------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Contratos interadministrativos de delegação de competências da Câmara
Municipal nas juntas de freguesia do concelho; ------------------------------------------------------------
----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Parecer prévio vinculativo para abertura de procedimento para a contratação
de técnicos superiores no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2014/2015;------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------19) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de
Peniche – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local - STAL; -----------------
-------------------20) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de
Peniche – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins
Públicos - SINTAP;---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da
Administração Local - STAL;---------------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento – Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP; ----------------------------------------------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------23) Realização da Feira Mensal de Peniche no mês de julho de 2014 – Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche; ----------------------------------------------
-------------------24) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 17 de
abril de 2014;--------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------25) Renovação do contrato de arrendamento do minimercado da ilha da
Berlenga – Berlenga Mar & Sol, Unipessoal, L.da;---------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------26) Homologação de auto de vistoria e nomeação de nova comissão de vistoria
para efeitos de receção definitiva da empreitada de “Construção do Parque Urbano” – Oliveiras,
S.A.;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------27) Protocolo de estágio – Instituto Politécnico de Leiria; ---------------------------
-------------------28) Protocolo de cooperação em formação – Cercipeniche - Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ------------------------------------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------29) Transmissão de licença de táxi – Ricardo Nogueira da Anunciação; ----------
-------------------30) Licenciamento de arraial com baile – Associação de Estudantes da Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; -----------------------------------------------------------------
-------------------31) Licenciamento de baile com música ao vivo – Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva Reinaldense; -----------------------------------------------------------------------
-------------------32) Licenciamento de manifestação desportiva – Sociedade Filarmónica União
1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia; ----------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
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-------------------33) Ocupação de espaço público com contentores para recolha de roupas usadas
– Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa; --------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------34) Apoio financeiro relativo a serviços prestados ao Município – Centro Social
do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; --------------------------------------------------------------
-------------------35) Apoio logístico para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da
Consolação – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia; -
-------------------36) Apoio logístico para a realização da Campanha Pirilampo Mágico 2014 –
Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL; ----------
-------------------37) Apoio logístico e financeiro para a realização da Semana Académica –
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;---------------------
-------------------38) Isenção de taxas para o licenciamento de arraial com baile – Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;---------------------------------------
-------------------39) Isenção de taxas para o licenciamento de baile com música ao vivo –
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense; ---------------------------------------------
-------------------40) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público com contentores para
recolha de roupas usadas – Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa; -------------------
----------------- Assuntos diversos: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------41) Venda ambulante de gelados na praia do Baleal – Marco André Lemos de
Carvalho Elias.------- -------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos,
encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes as atas n.os 11 e 13/2014, das reuniões ordinárias realizadas nos dias 24 e 31 de
março de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido
previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Deliberado proceder à aprovação das
referidas atas em próxima reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Informação sobre a II Feira da Saúde de Peniche, que se realizará no dia 17, 18 e 19 de maio
de 2014, organizada pela Câmara Municipal de Peniche e pelo Agrupamento dos Centros de
Saúde do Oeste Norte. (NIPG 4873/14) ---------------------------------------------------------------------

*Ofício n.º CIR_21/2014, datado de 31 de março de 2014, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, sobre as comemorações do seu trigésimo aniversário, a celebrar no
próximo dia 20 de maio. (NIPG 4408/14)-------------------------------------------------------------------

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
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indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 7 de abril, recebeu os senhores Presidente da Docapesca e Diretor da Direção Geral de
Recursos Marinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 7 de abril, assinou a 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, relativo à adjudicação da empreitada
de “Remodelação do Edifício Municipal António Bento”. -----------------------------------------------
- No dia 8 de abril, assistiu à apresentação da Associação David Melgueiro, na Fundação
Oriente, em Lisboa. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 9 de abril, participou na reunião dos autarcas dos municípios servidos pela empresa de
Valorsul com o senhor Ministro do Ambiente, sobre a privatização da Empresa Geral de
Fomento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 10 de abril, participou na Assembleia Geral da Associação Oceano XXI. ------------------
- No dia 11 de abril, participou na Assembleia Intermunicipal do Oeste. ------------------------------
- No dia 11 de abril, assinou a escritura de concessão do direito de superfície sobre uma parcela
de terreno à empresa Rip Curl Europe. ----------------------------------------------------------------------
- No dia 11 de abril, participou numa ação promovida pela Associação Juvenil de Peniche. -------
- No dia 12 de abril, acompanhou uma atividade de Stand Up Padel, que se realizou na albufeira
de São Domingos. Registou a forma como o evento decorreu, com o envolvimento do Centro de
Canoagem do Oeste, dos Bombeiros Voluntários de Peniche e de outras entidades e empresas. ---
- No dia 12 de abril, participou na sessão plenária O Mar é Nosso, no âmbito do Ryla 2013/2014.
Felicitou o Rotary Clube de Peniche pela iniciativa. ------------------------------------------------------
- No dia 12 de abril, acompanhou o concurso de pesca desportiva organizado pela Associação
Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente”. Felicitou a coletividade pela iniciativa. ------
- No dia 13 de abril, participou numa ação de angariação de fundos para a construção de uma
casa mortuária no lugar de Reinaldes. -----------------------------------------------------------------------
- No dia 13 de abril, participou na entrega de prémios do XI Open Internacional de Taekwondo
Cidade de Peniche 2014. Felicitou o Clube de Taekwondo de Peniche pelo evento,
particularmente o mestre João Correia. ----------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de abril, participou numa reunião com a empresa Etermar e o IPTM, sobre a eclusa
do fosso da muralha de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 7 a 14 de abril do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião sobre a Rede de Transportes Escolares com Agrupamentos Escolares, Rodoviária
do Tejo e alguns técnicos municipais;
- Na reunião com a empresa “Aquino”;
- Na entrega de prémios do Convívio de Pesca Desportiva promovido pela Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa “O Independente”;
- Na entrega de prémios do 11.º Open Internacional Cidade de Peniche e 1.º Open Internacional
Cidade de Peniche para Surdos, realizados nos dias 12 e 13 de abril de 2014, no Pavilhão
Gimnodesportivo da E.B. 2-3 D. Luís de Ataíde.
- No 3.º Momento de Capacitação Técnica Interdistrital que contou com a participação de 69
nadadores da Associações distritais de Leiria, Coimbra e Aveiro.
- No estágio da Seleção Distrital de Infantis/Juvenis que contou com 20 nadadores e 2 técnicos
que participaram na Taça Vale do tejo, em Abrantes, obtendo o 3.º lugar da classificação
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Geral.»------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, por escrito, o seguinte voto de felicitação:
«FELICITAÇÃO à Atleta Vitoria Kaminskaya
É com particular agrado e apreço que envio as minhas felicitações à atleta Vitoria Kaminskaya,
pela obtenção do novo recorde nacional absoluto nos 400m estilos, na sessão da tarde do Open
de Espanha que está a decorrer em Palma de Maiorca, tendo obtido o sexto lugar na final A
com o tempo de 4:49:44, tendo confirmado os mínimos para os Europeus de Berlim.
Em nome da Câmara Municipal de Peniche, saúdo, também, todos os Agentes Desportivos -
Equipa Técnica e Dirigentes, que com o seu empenho, vontade e dedicação, deram o seu
contributo para este excelente desempenho.
Votos das maiores felicidades pessoais e desportivas.»---------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 8 de abril, reuniu-se com o senhor Presidente da Câmara Municipal da Nazaré e o novo
Presidente da Comunidade do ACES Oeste Norte. --------------------------------------------------------
- No dia 9 de abril, participou em atividades da Semana da Juventude. --------------------------------
- No dia 10 de abril, participou numa festa do intercâmbio organizado pela Associação Juvenil
de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Solicitou uma informação sobre os sanitários e balneários municipais que estão abertos ao
público, nomeadamente pessoal afeto à sua manutenção, estatísticas de utilização diária, horários
de funcionamento, receitas arrecadas. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar a
informação requerida ao Departamento de Energia e Ambiente e ao Departamento
Administrativo e Financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------
- Disse que o relógio público municipal, instalado na torre sita no Largo 5 de Outubro, em
Peniche, se encontra avariado, o que não dignifica Peniche. O senhor Vice-Presidente informou
que já foi solicitado um orçamento a uma empresa de Braga para reparar o referido relógio, da
qual se aguarda uma resposta.---------------------------------------------------------------------------------
- Disse que, com o novo mapa judiciário, Peniche perdeu um juízo e diversas competências que
foram transferidas para Leiria, Alcobaça e Caldas da Rainha, o que é lamentável. Referiu que a
instalação de um tribunal em Peniche é recente, que houve um crescimento ao longo dos anos,
tendo havido agora um retrocesso. O senhor Presidente da Câmara disse que todos lamentam a
decisão tomada pelo Governo da República, não obstante as posições tomadas pela Oeste CIM e
por ele próprio. Acrescentou que não se pode confundir as responsabilidades do Governo da
República com as responsabilidades da Câmara Municipal e que espera que um futuro governo,
de outro partido político, faça um retrocesso nesta matéria. O senhor Vice-Presidente lembrou a
intervenção do senhor Presidente da Câmara na sessão solene de comemoração do vigésimo
aniversário do edifício do Tribunal de Peniche, onde se encontrava um representante do Governo
da República, na qual defendeu a manutenção dos atuais serviços do Tribunal de Peniche. --------
- Solicitou uma cópia do Regulamento da Casa Mortuária do Município de Peniche. O senhor
Vice-Presidente entregou o documento solicitado.---------------------------------------------------------
- Disse que a Rua do Lapadusso, em Peniche, não tem uma única passadeira para peões e sugeriu
que se faça um estudo da zona para a dotar deste tipo de sinalização de trânsito. O senhor
Presidente da Câmara disse que o senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro do Trânsito,
irá tratar do assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação da obra de construção do novo edifício para instalar os
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estabelecimentos comerciais de apoio ao Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e qual
o plano para o funcionamento destes equipamentos no verão do corrente ano. O senhor Vice-
Presidente informou que as estruturas de betão armado ficarão prontas até meados do mês de
junho e que, brevemente, será apresentada uma proposta à Câmara Municipal para lançamento
de uma hasta pública para adjudicar o arrendamento dos espaços comerciais. ------------------------
- Referiu-se à erosão das arribas junto à Estrada Marginal Norte, antigo troço da EN n.º 114, e
das suas consequências ao nível da segurança dos utilizadores daquela via que se encontra
degradada e cuja conservação compete ao Município. Perguntou se houve continuação do
processo negocial para alterar o traçado daquela via na zona de Frei Rodrigo, iniciado na
sequência da reconstrução de uma casa existente na zona e construção de um muro de vedação.
O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para verificar o
andamento do referido processo negocial e disse que irá solicitar à Agência Portuguesa do
Ambiente que faça o reconhecimento da zona para se ter consciência do que se passa. -------------
- Disse que ainda não recebeu a informação que solicitou, no dia 12 de fevereiro de 2014, sobre
todas as candidaturas que o Município de Peniche apresentou no âmbito do QREN 2007/2013 e
quais os valores candidatados e aprovados. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Chefe do
seu Gabinete que prepare o assunto para ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal.---
- Disse que está a ser preparada legislação sobre as Assembleias Distritais, nomeadamente sobre
a afetação do seu património, e que o Município deveria manifestar o seu interesse em ficar com
o edifício da antiga colónia de férias da Assembleia Distrital de Leiria, sito na Rua João de
Matos Bilhau, em Peniche, uma vez que a proposta de lei não prevê a entrega do património ao
município onde se encontra o património. O senhor Presidente da Câmara disse que espera que
quem tem competências legislativas vá ao encontro dos interesses de quem tem feito a
manutenção e conservação dos edifícios. Acrescentou que, no caso da antiga colónia de férias da
Assembleia Distrital de Leiria, o edifício foi construído em terrenos que ainda são propriedade
do Município de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se o panfleto denominado Mar de Iniciativas tem todos os eventos que a Câmara
Municipal prevê realizar no ano de 2014, nomeadamente na época balnear. O senhor Presidente
da Câmara disse que existem outros eventos previstos e que os serviços municipais estão a
terminar a sua programação.-----------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se existe qualquer situação anormal no funcionamento da Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR) de Peniche, uma vez que, na passada segunda-feira, apareceu uma
mancha de espuma junto ao Porto de Areia Sul. O senhor Presidente da Câmara disse que,
segundo informação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, não há qualquer
registo de anomalias no funcionamento da ETAR de Peniche, nem na semana passada nem nos
meses mais recentes. Acrescentou que, a partir do final do ano passado, o nível de cumprimento
dos parâmetros de descarga exigidos pela licença é muito elevado.-------------------------------------
- Perguntou se a Câmara Municipal não está a equacionar a possibilidade de ter um desdobrável
com informações turísticas para disponibilizar no Posto de Turismo. O senhor Presidente da
Câmara disse que a Entidade Regional de Turismo do Centro está a disponibilizar catálogos de
promoção turística. Acrescentou que mais informação significa mais custos para o Município. ---
- Perguntou qual o acompanhamento que a Câmara Municipal tem feito à manutenção do campo
de relva sintética do Grupo Desportivo Atouguiense. O senhor Presidente da Câmara deu
indicação à Chefe da Divisão Administrativa para verificar o que se encontra estabelecido no
protocolo celebrado entre o Município e o GDA, quanto à manutenção do relvado sintético, e
que seja cumprido o que estiver estipulado. Solicitou ao senhor Vice-Presidente para, caso não
esteja nada estipulado no protocolo quanto à manutenção, verificar o que pode ser feito. O
senhor Vice-Presidente informou que tem conhecimento de que têm sido feitas ações de
manutenção do relvado, mas não dispõe de informação sobre a sua regularidade.--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 14.04.2014 * Livro 105 * Fl.169

- Sugeriu que o reconhecimento à população de Peniche pela sua solidariedade para com os
presos políticos e os seus familiares, referida na reunião do dia 7 de abril de 2014, no período
de audição do público, seja feita no Dia do Município. O senhor Presidente da Câmara disse
que o referido reconhecimento será feito em simultâneo com a inauguração do memorial aos
presos políticos da cadeia de Peniche. --------------------------------------------------------------------
- Disse que, em 12 de junho de 2012, foi fixado um prazo de três anos para a conclusão do
processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche (PDM), mas, se o andamento do
processo continuar ao ritmo atual, nem daqui a dez anos estará concluído. O senhor Presidente
da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para solicitar ao Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística uma informação sobre o ponto de situação do processo de
revisão do PDM com indicação do andamento de processos análogos em outros concelhos. -----

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Manifestou a sua satisfação pela retirada das areias do parque de estacionamento da praia do
Baleal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que os Vereadores do Partido Socialista se associam ao voto de felicitação à atleta
Vitoria Kaminskaya apresentado pelo senhor Vice-Presidente.------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que os Vereadores do Partido Social Democrata se associam ao voto de felicitação à
atleta Vitoria Kaminskaya apresentado pelo senhor Vice-Presidente. ----------------------------------
- Disse que se associa às preocupações manifestadas pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves
sobre o processo de revisão do PDM. Acrescentou que sem planeamento o Município não pode
responder às propostas de investimento para o concelho.-------------------------------------------------
- Relativamente à revisão do mapa judiciário, disse que lamenta a decisão tomada e que não viu
emprenhamento do senhor Presidente da Câmara nesta matéria, mas que pode ser apenas uma
perceção sua. Acrescentou que é uma matéria, assim como as questões relacionadas com o
hospital, que merece o maior empenho por parte da Câmara Municipal.-------------------------------
- Perguntou qual o resultado da reunião sobre a pretensão de instalação de um parque temático
na zona dos Salgados. O senhor Presidente da Câmara informou que ficou decidido solicitar uma
audiência ao senhor Vice-Primeiro-Ministro para se tentar ultrapassar algumas dificuldades. -----
- Perguntou por que se encontrava um carro do Município em Quarteira, no Algarve. O senhor
Vice-Presidente informou que se encontrava a dar apoio à equipa de triatlo do PAC, conforme
protocolo celebrado com esta coletividade. -----------------------------------------------------------------
- Disse que um dos membros da Junta de Freguesia de Ferrel, aquando da preparação dos
documentos de delegação de competências da Câmara Municipal nas freguesias, manifestou a
vontade da Junta de Freguesia em intervir mais diretamente no parque de merendas do Pinhal
Municipal do Vale Grande. Acrescentou que o espaço se encontra degradado e que se deveria
encontrar uma solução para se fazer uma intervenção no local. O senhor Presidente da Câmara
deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para solicitar ao Departamento de Energia e
Ambiente e ao Departamento Administrativo e Financeiro uma informação sobre o historial da
gestão do referido parque de merendas. ---------------------------------------------------------------------
- Alertou para a destruição de sinais de trânsito no Baleal e o desaparecimento de barreiras que
impediam o estacionamento indevido, nomeadamente nos passeios. O senhor Presidente da
Câmara disse que os sinais de trânsito vandalizados ou degradados têm sido repostos, na medida
das possibilidades do Município. Acrescentou que o problema do estacionamento indevido se
resolveria com a remoção dos veículos pela GNR. O senhor Vice-Presidente disse que tem sido
dada prioridade à gestão do trânsito nas zonas balneares. ------------------------------------------------
- Perguntou se o executivo municipal está a pensar tomar medidas na sequência da nova lei da
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recuperação urbana. O senhor Presidente da Câmara disse que o Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística já tem algum trabalho sobre esta matéria. -------------------------------------------
- Perguntou qual o custo das obras a realizar na EB1 de Atouguia da Baleia. O senhor Vice-
Presidente disse que apresentará uma informação à Câmara Municipal sobre o assunto.------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Felicitou a colocação de um recetáculo para recolha de resíduos sólidos urbanos no cruzamento
das ruas Gomes Freire de Andrade e dos Hermínios, em Peniche. Sugeriu que se sensibilize os
moradores da zona para não colocarem o lixo no chão e usem o novo recetáculo. -------------------

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) Legalização de anexos construídos no logradouro de um prédio urbano, sito na Rua
Rainha Santa Isabel, em Atouguia da Baleia – Bernardo de Jesus Santos:-------------------------
Deliberação n.º 299/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 9 de abril de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Bernardo de
Jesus Santos, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando
a intenção de indeferir o seu pedido para legalização de anexos construídos no logradouro de um
prédio urbano, sito na Rua Rainha Santa Isabel, em Atouguia da Baleia, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, pelos motivos
descritos no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 1 de abril de
2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU 14/14) --------------------------------------------------------

2) Construção de um armazém agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei, – João dos
Santos Capinha Patriarca:------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 300/2014: Deliberado não aceitar a proposta do Departamento de Planeamento
e Gestão Urbanística, datada de 9 de abril de 2014, e proceder à audiência prévia de João dos
Santos Capinha Patriarca, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para construção de um armazém agrícola, na
Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei, 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, pelos motivos descritos na conclusão do parecer
técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 17 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.2 DPGU 15/14)---------------------------------------------------------------------------

3) Ampliação de um armazém agrícola, sito na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada – Jorge
Humberto Leal Ferreira:--------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 301/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 9 de abril de 2014, deliberado indeferir o pedido de Jorge Humberto Leal
Ferreira para ampliação de um armazém agrícola, sito na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada,
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 descritos no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
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Ordenamento, datado de 10 de março de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Presidente da
Câmara não esteve presente na Sala de Sessões durante a apreciação e votação deste assunto,
observando o n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. (Doc.3
DPGU 53/13) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Construção de um edifício destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida do
Mar, em Casais do Baleal – Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A.: ------------------
Deliberação n.º 302/2014: Deliberado apreciar o pedido para construção de um edifício
destinado a habitação e comércio e/ou serviços, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal,
apresentado pela empresa Fersimpa - Sociedade Comercial Imobiliária, S.A., em próxima
reunião da Câmara Municipal. (DPGU 18/14) -------------------------------------------------------------

5) Adaptação/instalação de um apoio de praia simples, sito na praia de S. Bernardino –
Marques e Serralheiro - Comércio de Cafetaria e Cervejaria, L.da:-----------------------------------
Deliberação n.º 303/2014: Deliberado tomar conhecimento do ponto de situação do processo de
adaptação/instalação de um apoio de praia simples, sito na praia de S. Bernardino, de que é
concessionária a empresa Marques e Serralheiro - Comércio de Cafetaria e Cervejaria, L.da, e
deliberado informar a Agência Portuguesa do Ambiente de que as obras de intervenção previstas
na ficha de investimentos IIAP – 35 Vol. II do POOC só devem ser realizadas após a intervenção
para estabilização das arribas da praia de São Bernardino. (DPGU 62/13) ----------------------------

6) Certidão de separação física de um terreno, sito na Rua da Esperança, em Casais do Júlio
– António Pedro Veríssimo dos Santos: --------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 304/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 10 de abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado informar o senhor António Pedro Veríssimo
dos Santos de que, de momento, não é possível emitir a certidão de separação física para o prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8583, da freguesia de Atouguia
da Baleia, uma vez que não está clarificada a definição jurídica da artéria que, alegadamente,
divide o referido prédio em duas parcelas. Deliberado, ainda, encarregar o Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística e o Departamento Administrativo e Financeiro de verificarem
qual a definição jurídica da referida artéria, nomeadamente se se trata de uma serventia
particular, de uso público ou privado, de um caminho vicinal ou terá outra classificação. (Doc.4
DPGU C12/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Operação de loteamento, sita na Rua do Poço Novo/Beco do Bonfim, em Fonte, Bufarda –
Silrreira - Construções, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 305/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 9 de
abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro
de atas, deliberado, ao abrigo do n.º 1 do artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação, autorizar que o Município realize obras de urbanização no
loteamento sito em Fonte, no lugar de Bufarda, titulado pelo alvará n.º 3/2007, emitido em 3 de
agosto de 2007, em nome de Silrreira - Construções, L.da, seguindo o preceito do n.º 2 do artigo
84.º do supramencionado diploma legal. (Doc.5 NIPG 3275/14)----------------------------------------

8) Divisão de um edifício, sito no Largo de São Paulo e Rua Luís de Camões, em Peniche, em
propriedade horizontal – Edeltrudes Almeida Noivo Laia: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 306/2014: Atendendo ao solicitado por Edeltrudes Almeida Noivo Laia, em 14



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 14.04.2014 * Livro 105 * Fl.172

de março de 2014, e considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 9 de abril de
2014, deliberado autorizar a emissão de uma certidão para divisão do prédio urbano sito no
Largo de São Paulo, n.os 5 e 6 e Rua Luís de Camões, n.os 1, 1A e 1B, em Peniche, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1227, da freguesia de Conceição, em
propriedade horizontal, nos termos do auto de vistoria, datado de 25 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 NIPG 4764/14)-------------------------------------------------------------------------

TRÂNSITO:

9) Sinalização de poste elétrico existente no Beco do Caldeirão, Casal da Carreira, em
Bufarda – Departamento de Obras Municipais: ----------------------------------------------------------
Deliberação n.º 307/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 9 de
abril de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 3 de abril 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, autorizar a colocação de uma baliza de posição (Ob7) e a marcação de
uma linha contínua (M1), de acordo com os artigos 44.º e 60.º do Regulamento de Sinalização de
Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, para sinalização de
um poste elétrico, existente no Beco do Caldeirão, Casal da Carreira, em Bufarda, tendo em conta
que o poste já existia aquando da aprovação do projeto de infraestruturas urbanísticas do
loteamento onde está inserido, sito em Casal da Carreira, Bufarda, promovido pela empresa
Submerci - Construção e Urbanizações, L.da, não condicionando, assim, a receção provisória total
das referidas infraestruturas urbanísticas. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 NIPG 18511/12)--------

10) Suspensão temporária de trânsito no Largo de Nossa Senhora da Consolação, em
Consolação – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da
Baleia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 308/2014: Atendendo ao solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, 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, autorizar a
suspensão temporária da circulação de trânsito no Largo de Nossa Senhora da Consolação, no
lugar de Consolação, no dia 25 de maio de 2014, para a realização da festa em honra de Nossa
Senhora da Consolação. (NIPG 4527/14) -------------------------------------------------------------------

CONTRATOS DE CONCESSÃO:

11) 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 309/2014: 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 em próxima reunião da Câmara
Municipal. (NIPG 1930/14) -----------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12) Documentos de prestação de contas do Município de Peniche, relativos à gerência de
2013: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 310/2014: Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, dos senhores
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Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal, e quatro abstenções, dos senhores
Vereadores do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, aprovar os documentos de
prestação de contas do Município de Peniche, do exercício de 2013, os quais apresentam, quanto
aos principais indicadores, os seguintes valores: -----------------------------------------------------------

A - Controlo orçamental da despesa:
- Compromissos assumidos ................................ 18.742.081,41 €
- Despesa paga .................................................... 16.710.978,13 €

B – Controlo orçamental da receita:
- Receita cobrada ................................................. 17.567.833,66 €

C – Balanço:
- Total do Ativo Líquido ..................................... 38.146.299,11 €
- Total dos Fundos Próprios ................................ 16.541.296,85 €
- Total do Passivo ............................................... 21.605.002,26 €

D – Demonstração de resultados:
- Total de Custos e Perdas ................................... 14.107.313,54 €
- Total dos Proveitos e Ganhos ........................... 15.956.978,11 €
- Resultado Líquido do Exercício ......................... 1.849.664,57 €

E – Fluxos de caixa:
- Saldo inicial ........................................................ 1.052.705,81 €
- Total dos recebimentos ..................................... 18.058.433,02 €
- Total dos pagamentos ....................................... 17.893.098,67 €
- Saldo final ........................................................... 1.218.040,16 €

F – Resultado líquido do exercício: ............................... 1.849.664,57 €
a) Reforço do património (51) .................................. 1.977.114,96 €
b) Reservas legais (571) (5%) ...................................... 104.058,69 €

Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para os
efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2014, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na reunião durante a apreciação e
votação deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------
Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.--------------------------------
Os edis da Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista informaram que iriam
entregar declarações de voto.----------------------------------------------------------------------------------

13) Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento,
relativos à gerência de 2013: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 311/2014: Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, dos senhores
Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal, e quatro abstenções, dos senhores
Vereadores do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, aprovar os documentos de
prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de
Peniche, do exercício de 2013. --------------------------------------------------------------------------------
Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para os
efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2014, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na reunião durante a apreciação e
votação deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.--------------------------------
Os edis da Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista informaram que iriam
entregar declarações de voto.----------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:

14) Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014, do Município de Peniche: --------------
Deliberação n.º 312/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com quatro votos a
favor, dos senhores Presidente, Vice-Presidente e Vereadores do Partido Socialista, e duas
abstenções, dos vereadores do Partido Social Democrata, submeter à aprovação da Assembleia
Municipal a proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual
de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal, para o ano de 2014, do Município de
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na reunião durante a apreciação e
votação deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------
Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. (NIPG 4460/14) -----------

15) Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao Plano Plurianual de Investimentos,
para o ano de 2014, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: ------------------------
Deliberação n.º 313/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da
Assembleia Municipal a proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e ao
Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2014, dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento do Município de Peniche. ----------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Clara Abrantes não esteve presente na reunião durante a apreciação e
votação deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------
Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.--------------------------------

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO:

16) Contratos de execução de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de
freguesia do concelho:-----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 314/2014: Deliberado tomar conhecimento das deliberações das Assembleias de
Freguesia de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, todas tomadas por
unanimidade, que autorizam a celebração de contratos de execução de delegação de
competências com Câmara Municipal de Peniche, e, no uso da competência estabelecida na
alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à
Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, as propostas dos contratos de execução de
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delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia,
Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, que foram aprovados pela Câmara Municipal, por maioria, em
reunião de 31 de março de 2014. -----------------------------------------------------------------------------

17) Contratos interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas
juntas de freguesia do concelho: ----------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 315/2014: Deliberado tomar conhecimento das deliberações das Assembleias de
Freguesia de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, todas tomadas por
unanimidade, que autorizam a celebração de contratos interadministrativos de delegação de
competências com Câmara Municipal de Peniche, e, no uso da competência estabelecida na
alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à
Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, as propostas dos contratos
interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia
de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, que foram aprovados pela Câmara
Municipal, por maioria, em reunião de 31 de março de 2014. -------------------------------------------
Deliberado, ainda, reiterar a assunção dos compromissos assumidos com a Junta de Freguesia de
Ferrel e constantes no protocolo celebrado em 30 de junho de 1998. -----------------------------------

RECURSOS HUMANOS:

18) Parecer prévio vinculativo para abertura de procedimento para a contratação de técnicos
superiores no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2014/2015: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 316/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 11 de abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado solicitar à Assembleia Municipal uma
autorização excecional para a abertura de um procedimento para a contratação trinta e quatro
técnicos superiores, através da celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo, para
prossecução da candidatura que o Município pretende efetuar ao Programa de Atividades de
Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2014/2015, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2014.
(Doc.8 NIPG 4877/14) -----------------------------------------------------------------------------------------

19) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de Peniche – Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local - STAL: ----------------------------------------
Deliberação n.º 317/2014: Deliberado aprovar o texto do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a celebrar entre o Município de Peniche e o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local – STAL, que aqui se dá por reproduzido e que fica
arquivado em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.9)--------------------------------------------------------

20) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de Peniche – Sindicato
dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP: ---
Deliberação n.º 318/2014: Deliberado aprovar o texto do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a celebrar entre o Município de Peniche e o Sindicato dos Trabalhadores
da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos – SINTAP, que aqui se dá por
reproduzido e que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10) --------------------------

21) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local - STAL:
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Deliberação n.º 319/2014: Deliberado aprovar o texto do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a celebrar entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do
Município de Peniche e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local – STAL,
que aqui se dá por reproduzido e que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.11)------

22) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades
com Fins Públicos - SINTAP: -------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 320/2014: Deliberado aprovar o texto do Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública a celebrar entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do
Município de Peniche e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades
com Fins Públicos – SINTAP, que aqui se dá por reproduzido e que fica arquivado em pasta
anexa ao livro de atas. (Doc.12) ------------------------------------------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

23) Realização da Feira Mensal de Peniche no mês de julho de 2014 – Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche:-------------------------------------------------------
Deliberação n.º 321/2014: Deliberado convidar o senhor Padre Pedro Jorge da Silva, pároco das
paróquias da cidade de Peniche, e o senhor Henrique Bertino, Presidente da Junta de Freguesia
de Peniche, para estarem presentes na reunião ordinária da Câmara Municipal, que se realiza no
dia 21 de abril de 2014, pelas 17h00, para que se efetue uma análise conjunta da sugestão da
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche para que, no âmbito da
alteração do modelo da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, se realize a Feira Mensal de
Peniche no mês de julho de 2014. Deliberado, ainda, encarregar o Departamento Administrativo
e Financeiro de preparar uma informação sobre o enquadramento legal da Feira Mensal de
Peniche. (NIPG 4502/14) --------------------------------------------------------------------------------------

24) Encerramento de instalações, equipamentos e serviços na tarde do dia 17 de abril de
2014: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 322/2014: Considerando as tradições religiosas no concelho de Peniche, a
previsibilidade de um reduzido número de utentes nos serviços públicos, a prática do Município
ao longo dos anos e a intenção manifestada pelo senhor Presidente da Câmara de determinar a
concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas no Município
de Peniche, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do número 2 do artigo 35.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado, no uso da competência
estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, autorizar o encerramento de todos os serviços municipais no período da tarde (após o
intervalo para almoço) do dia 17 de abril de 2014, Quinta-Feira Santa, exceto quanto aos
serviços que não encerram em dias de feriado, que devem manter-se em funcionamento,
excetuando o Museu Municipal. (NIPG 4879/14) ---------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

25) Renovação do contrato de arrendamento do minimercado da ilha da Berlenga – Berlenga
Mar & Sol, Unipessoal, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 323/2014: Deliberado informar a empresa Berlenga Mar & Sol, Unipessoal, L.da

de que, face ao teor da sua carta, datada de 16 de setembro de 2013, o contrato de arrendamento
comercial, celebrado em 29 de dezembro de 2011, para arrendamento do minimercado da ilha da
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Berlenga, terminou em 31 de dezembro de 2013 e não será renovado, uma vez que a Câmara
Municipal não pode reduzir o preço da renda anual do referido estabelecimento, condição
imposta pela empresa para a renovação do contrato, tendo em conta que a adjudicação foi feita
na sequência de uma hasta pública em que participaram diversos licitantes e ofereceram rendas
de valor mais elevado do que o agora proposto.------------------------------------------------------------
Deliberado, ainda, encarregar o Departamento Administrativo e Financeiro de abrir um
procedimento para arrendamento do estabelecimento tipo minimercado, sito na ilha da Berlenga,
nas seguintes condições gerais: -------------------------------------------------------------------------------
a) O arrendamento será entregue mediante arrematação em hasta pública, que terá lugar no dia
12 de maio de 2014, e depois de feita a necessária e legal publicidade; --------------------------------
b) A base de licitação para a arrematação do arrendamento será de 4000,00 euros, não sendo
permitidos lanços inferiores a 100,00 euros; ----------------------------------------------------------------
c) O imóvel arrendado destina-se, exclusivamente, à instalação de um minimercado, com
exclusão expressa de qualquer outra atividade;-------------------------------------------------------------
d) O arrendamento será feito pelo período de 1 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2017; -----
e) O prazo do arrendamento será automaticamente prorrogado pelo período de 1 ano, salvo se
algum dos outorgantes do contrato comunicar ao outro, em carta registada remetida com a
antecedência de 90 dias, que não pretende que o prazo se prorrogue; ----------------------------------
f) A importância por que for feita a arrematação corresponderá à contrapartida anual da renda
devida pelo arrendamento e será paga em duas prestações iguais, a primeira na primeira quinzena
de julho e a segunda dentro de igual período no mês de setembro seguinte. (NIPG 13586/13)-----

OBRAS MUNICIPAIS:

26) Homologação de auto de vistoria e nomeação de nova comissão de vistoria para efeitos de
receção definitiva da empreitada de “Construção do Parque Urbano” – Oliveiras, S.A.: --------
Deliberação n.º 324/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 9 de abril de 2014, deliberado homologar o auto da vistoria realizada no dia 9 de abril
de 2014, para receção definitiva da empreitada de “Construção do Parque Urbano”, adjudicada à
empresa Oliveiras, S.A., nomeadamente quanto aos noventa dias para correção das deficiências
encontradas, e nomear os senhores Jorge Alberto Bombas Amador, engenheiro Francisco
Manuel Ferreira da Silva, engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva e engenheiro
Nuno Fernando Mendo Alonso de Carvalho para constituírem a comissão de nova vistoria para a
receção definitiva da referida empreitada, que se realizará no dia 9 de julho de 2014. Os
documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao
livro de atas. (Doc.13 NIPG 8647/14) -----------------------------------------------------------------------

PROTOCOLOS:

27) Protocolo de estágio – Instituto Politécnico de Leiria: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 325/2014: 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 10 de março de 2014, que aprovou o texto do protocolo celebrado entre o
Município de Peniche e o Instituto Politécnico de Leiria, que aqui se dá por reproduzido e de que
se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto a realização de um estágio
curricular no âmbito do Curso de Especialização Tecnológica de Gestão de Animação Turística
da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. (Doc.14 NIPG 4872/14)---------
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28) Protocolo de cooperação em formação – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL:-------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 326/2014: 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 10 de março de 2014, que aprovou o texto do protocolo celebrado entre o
Município de Peniche e a Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados, CRL, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas, que tem por objeto a realização de um estágio de formação em contexto de trabalho
na área de jardinagem. (Doc.15 NIPG 4870/14) -----------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

29) Transmissão de licença de táxi – Ricardo Nogueira da Anunciação: ---------------------------
Deliberação n.º 327/2014: Deliberado tomar conhecimento de que o senhor Ricardo Nogueira
da Anunciação, comunicou, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 41/2003, de 11
de março, que irá transmitir a licença de táxi n.º 6, com local de estacionamento na Praça Jacob
Rodrigues Pereira, emitida pela Câmara Municipal de Peniche, em 14 de novembro de 2013,
para José Manuel Xavier Tomé. (Doc.16 NIPG 4431/14) ------------------------------------------------

30) Licenciamento de arraial com baile – Associação de Estudantes da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar:-------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 328 2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, por requerimento, datado de 8 de abril de
2014, e as informações da Secção de Taxas e Licenças, datadas de 10 de abril de 2014,
deliberado deferir 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, e autorizar, também, a
realização de um arraial com baile, com início no dia 22 de abril de 2014, pelas 22h00, e
terminando no dia 23 de abril de 2014, pelas 04h00 (e não às 06h00 como foi solicitado) no
logradouro do quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, sito na Avenida do Porto de Pesca,
em Peniche. (NIPG 4627/14)----------------------------------------------------------------------------------

31) Licenciamento de baile com música ao vivo – Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva Reinaldense: --------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 329/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação Cultural, Recreativa
e Desportiva Reinaldense, por requerimento, datado de 7 de abril de 2014, e as informações da
Secção de Taxas e Licenças, datadas de 8 de abril de 2014, deliberado ratificar os despachos do
senhor Presidente da Câmara, proferidos em 10 de abril de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que deferiram 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 um baile com música ao vivo, nas instalações da
referida coletividade, sitas na Rua das Flores, n.º 10, em Reinaldes, com início no dia 12 de abril
de 2014, pelas 22h00, e terminando no dia 13 de abril de 2014, pelas 06h00. (NIPG 4531/14) ----

32) Licenciamento de manifestação desportiva – Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia: ----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 330/2014: Atendendo ao teor da carta da Sociedade Filarmónica União 1.º de
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Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, datada de 10 de março de 2014, e à proposta do
senhor Vice-Presidente, datada de 11 de abril de 2014, deliberado autorizar a realização de uma
manifestação desportiva denominada III Passeio de Clássicos Villa de Atouguia da Baleia, no
dia 13 de maio de 2014, condicionada à apresentação de seguros de responsabilidade civil e
acidentes pessoais, 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 3486/14) ------------------------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

33) Ocupação de espaço público com contentores para recolha de roupas usadas – Delegação
de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa:----------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 331/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Delegação de Peniche da Cruz
Vermelha Portuguesa, por carta, datada de 6 de maio de 2013, e ao teor da ata n.º 4/2012 do
Grupo de Trabalho para a Distribuição de Bens Essenciais no âmbito da Rede Social de Peniche,
relativa à reunião realizada no dia 18 de outubro de 2012, deliberado, no uso da competência
estabelecida na alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, autorizar a colocação de treze contentores para recolha de roupas usadas, por um
período de dois anos, nos locais indicados na informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 25 de março de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia
em pasta anexa ao livro de atas, devendo a Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa
assegurar a manutenção do espaço envolvente aos contentores e fornecer à Câmara Municipal,
anualmente, uma informação com o balanço da atividade de recolha de roupas usadas. (Doc.17
NIPG 7992/13 4362/14)----------------------------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

34) Apoio financeiro relativo a serviços prestados ao Município – Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche:------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 332/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder ao Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um subsídio, no valor de 264,00 euros, para pagamento
das refeições servidas no seu refeitório, durante o mês de março de 2014, a pedido da Câmara
Municipal. (NIPG 4497/14) -----------------------------------------------------------------------------------

35) Apoio logístico para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Consolação –
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia: -------------
Deliberação n.º 333/2014: 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, emprestar barras metálicas à
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia para a
regulação de trânsito, no âmbito da festa em honra de Nossa Senhora da Consolação, que terá
lugar no dia 25 de maio de 2014, no lugar de Consolação. (NIPG 4527/14)---------------------------

36) Apoio logístico para a realização da Campanha Pirilampo Mágico 2014 – Cercipeniche -
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: --------------------------
Deliberação n.º 334/2014: 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, apoiar a Cercipeniche –
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL na divulgação da
Campanha Pirilampo Mágico 2014, à semelhança dos anos anteriores, e disponibilizar,
gratuitamente, os espaços do Município para a venda dos produtos associados à campanha.
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(NIPG 4487/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

37) Apoio logístico e financeiro para a realização da Semana Académica – Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar:------------------------------------
Deliberação n.º 335/2014: 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, dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível para a realização da Semana Académica 2014, organizada pela
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. Deliberado,
ainda, informar a organização da Semana Académica de que deve assegurar a limpeza da via
pública, imediatamente após a passagem do desfile académico. (NIPG 4074/14) --------------------

38) Isenção de taxas para o licenciamento de arraial com baile – Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: ------------------------------------------------------
Deliberação n.º 336/2014: Na sequência da deliberação n.º 328/2014, tomada na presente
reunião, deliberado isentar a Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do pagamento de taxas pelo licenciamento de um arraial com baile, a realizar
na noite de 22 para 23 de abril de 2014. (NIPG 4627/14)-------------------------------------------------

39) Isenção de taxas para o licenciamento de baile com música ao vivo – Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva Reinaldense: ----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 337/2014: Na sequência da deliberação n.º 329/2014, tomada na presente reunião,
deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 10 de abril de 2014,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que deferiu o
pedido apresentado pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense para isenção do
pagamento de taxas pelo licenciamento de baile com música ao vivo. (NIPG 4531/14) ---------------

40) Isenção de taxas pela ocupação de espaço público com contentores para recolha de
roupas usadas – Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa:-----------------------------
Deliberação n.º 338/2014: Na sequência da deliberação n.º 331/2014, tomada na presente reunião,
deliberado isentar a Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa do pagamento de taxas
pela ocupação de espaço público com treze contentores para recolha de roupas usadas, por um
período de dois anos. Deliberado, ainda, encarregar o Departamento Administrativo e Financeiro
de informar qual o valor estimado da isenção agora concedida. (NIPG 7992/13 4362/14) ------------

ASSUNTOS DIVERSOS:

41) Venda ambulante de gelados na praia do Baleal – Marco André Lemos de Carvalho
Elias:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 339/2014: Deliberado proceder à audiência prévia de Marco André Lemos de
Carvalho Elias, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo,
manifestando a intenção de indeferir o seu pedido para venda ambulante de gelados na praia do
Baleal, no período de 1 de abril a 30 de setembro de 2014, pelos motivos e com os fundamentos
constantes na informação da Secção de Taxas e Licenças, datada de 1 de abril de 2014, e no
parecer da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, datado de 7 de abril de 2014,
que aqui se dão por reproduzidos e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas.
(Doc.18 NIPG 4184/14)----------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 14.04.2014 * Livro 105 * Fl.181

Deliberação n.º 340/2014 – 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 dezanove e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente ata, que eu, Margarida Pelerito Gonçalves, Chefe da Divisão
Administrativa, subscrevo e com ele assino.----------------------------------------------------------------


