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ATA N.º 19/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2014

Aos doze dias do mês de maio 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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia
unifamiliar, no Casal das Datas, em São Bernardino – Jorge Ricardo de Macedo Rodrigues; ------
-------------------2) Ampliação de um edifício, destinado a lar e centro de dia, sito na Rua
Barbosa du Bocage, em Ferrel – Associação de Solidariedade Social de Ferrel;----------------------
-------------------3) Demolição de um edifício e construção de uma moradia unifamiliar, garagem
e muros de vedação, na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia – Hugo Machado Simões;----------
-------------------4) Legalização de alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua
Mato das Eiras, em Coimbrã – Carlos Jorge Marques Nascimento;-------------------------------------
-------------------5) Construção de um armazém agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei –
João dos Santos Capinha Patriarca; --------------------------------------------------------------------------
-------------------6) 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.; ------
-------------------7) Execução de obras à revelia do projeto original, num edifício sito na Avenida
do Mar, em Casais do Baleal – Maria José Ribeiro Machado Rodrigues; ------------------------------
----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor
do Calvário, em Peniche – Hermínia Amaro Soares Couto Chuvas; ------------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Aditamento ao contrato de objetivos celebrado no âmbito do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP) – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.; ------------------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------10) Regulamento do Conselho Municipal da Juventude; -----------------------------
----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------
-------------------11) Renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo de quatro assistentes
operacionais – Departamento de Energia e Ambiente; ----------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------12) Obras a realizar por administração direta, de 5 de maio a 6 de junho de 2014
– Departamento de Obras Municipais;-----------------------------------------------------------------------
----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------
-------------------13) Arrendamento de um imóvel, destinado a minimercado, sito na ilha da
Berlenga;-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.05.2014 * Livro 105 * Fl.213

-------------------14) Remodelação das instalações sanitárias da EB1 de Atouguia da Baleia; ------
-------------------15) Abate de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche;----------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------16) Licenciamento de atividades musicais – Casa do Benfica de Peniche; --------
-------------------17) Licenciamento de manifestação desportiva – Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; --------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------
-------------------18) Instalação de esplanadas na via pública, para apoio ao estabelecimento
comercial denominado Pastelaria Presidente, sito na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche
– Aires e Perpétua, L.da; ----------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------19) Apoio financeiro e logístico para a realização de uma homenagem ao
almirante Andrade e Silva e inauguração da sede social do Clube Naval de Peniche – Clube
Naval de Peniche e Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada;---------------------------------
-------------------20) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades musicais – Casa do
Benfica de Peniche;---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva –
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar;---------------------
----------------- Assuntos diversos: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Abertura de conta bancária – Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. -
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos, encontrando-se
na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.-----------------------------
O senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião até às dezasseis horas, tendo saído
quando decorria o período de antes da ordem do dia, pelo que não participou na apreciação e
votação de nenhum dos pontos da ordem do dia.-----------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 14/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 7 de abril 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:

*Carta, datada de 22 de abril de 2014, do Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes,
agradecendo a presença na cerimónia de descerramento de placa com nome de rua e inauguração
do monumento aos combatentes do concelho de Peniche. (NIPG 5612/14) ---------------------------

*Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a 30 de abril de 2014, lista nominal dos trabalhadores
contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego
inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço em abril de 2014, e total de horas extra
por trabalhador no período de janeiro a abril de 2014 -----------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:
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Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 29 de abril, participou na reunião do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria. -
- No dia 29 de abril, recebeu o senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro, que se deslocou a Peniche e visitou a ilha da Berlenga. -----------------
- No dia 30 de abril, participou na reunião do Conselho Intermunicipal do Oeste. -------------------
- No dia 2 de maio, assinou os contratos de delegação de competências da Câmara Municipal nas
juntas de freguesias do concelho. -----------------------------------------------------------------------------
- No dia 3 de maio, recebeu os participantes do VI Encontro de Clássicos, organizado pela
Freguesia de Azueira, concelho de Mafra. ------------------------------------------------------------------
- No dia 4 de maio, esteve presente na cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação
celebrado entre a Oeste CIM e as associações humanitárias de bombeiros voluntários da região
Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 5 de maio, participou na apresentação da Iniciativa Gulbenkian Oceanos.------------------
- No dia 7, 8 e 9 de maio, esteve em Florença, em representação do Município, na XVIII
Conferência Europeia sobre Gestão da Mobilidade (ECOMM).----------------------------------------
- No dia 11 de maio, acompanhou o III Passeio de Clássicos Vila de Atouguia, organizado pela
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. ---------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 28 de abril a 12 de
maio do corrente ano:-------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na sessão promovida pelo Agrupamento de Escolas de Peniche, com Odete Santos a propósito
das Comemorações dos 40 anos do 25 de abril de 1974;
- Na reunião preparatória da XXXI edição do Triatlo. Esta iniciativa terá lugar no dia 10 de
junho;
- Na tertúlia sobre músicas de abril -“Grândolas”. Uma iniciativa promovida pela Câmara
Municipal de Peniche e pela Associação de Pais da EB 2.3 D. Luís de Ataíde, que contou com a
participação de Rubén de Carvalho;
- No convívio com os trabalhadores dos Serviços de Higiene e Limpeza no dia evocativo ao
trabalhador;
- Na Festa Anual da Escola Secundária de Peniche. Esta cerimónia envolveu inúmeros alunos e
antigos alunos e agentes educativos da Escola Secundária;
- Na reunião sobre a elaboração do mapa de obras municipal;
- Na missa de finalistas dos estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.
Este evento teve lugar no dia 3 de maio, no Estádio do Grupo Desportivo de Peniche, e saudou
cerca de 200 estudantes provenientes de vários pontos do país que terminaram mais uma
caminhada em torno do seu percurso académico;
- Na reunião preparatória da Mostra Internacional de Rendas de Bilros. Esta iniciativa que
pretende homenagear a mulher rendilheira e arte de tecer a Renda de Bilros, terá lugar nos dias
24, 25, 26 e 27 de julho e conta, à data, com a participação de 16 comitivas estrangeiras, além
das habituais visitas ao evento por parte de algumas localidades da nossa vizinha Espanha.
- Na reunião com a equipa técnica sobre as arribas;
- Na entrega de prémios da Final da Taça LN da Liga de Setas de Peniche;
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- Na 6.ª edição da Conferência sobre Inovação e Segurança Alimentar que teve lugar na ESTM,
no dia 8 de maio;
- Na reunião sobre a rede escolar, na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, em Lisboa
e em Alcobaça;
- Na apresentação da peça de teatro intitulada por “Cusquices, “codrelhices” e 2chatices”
apresentada no Auditório da Escola Secundária, pelos alunos da Universidade Sénior de
Peniche. Felicitou o Prof. Rogério Cação e a Universidade Sénior pelo trabalho apresentado;
- Na reunião com a equipa técnica sobre as obras no 1.º ciclo;
- Na reunião com a equipa técnica do DOM e comissão sobre o projeto da Casa Mortuária de
Reinaldes;
- Na assinatura dos contratos com as quatro freguesias do concelho;
- No 1.º Seminário do Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Peniche, promovido no dia
9 de maio – Dia da Europa, no anfiteatro da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar;
- Na apresentação do documentário sobre a vida de Isabel de Castro “Antes da Vida Começar”.
Este documentário foi realizado por António Borges Carvalho e retrata a passagem da atriz
pela Praia do Baleal na sua infância. Esta iniciativa deu lugar a um espaço de debate com a
presença de Manuela Machado, Clara Joana, Luísa Ortigoso e Sílvia Ósorio, neta da atriz;
- Na entrega da Taça relativa ao campeonato distrital aos jovens do Peniche Amigos Clube,
escalão iniciados sub-15;
- No 3.º Passeio de Clássicos “Villa de Atouguia da Baleia”, no dia 11 de maio.
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, prestou ainda as seguintes informações:
- Que o relógio público municipal já foi analisado por um técnico especializado para ser
apresentada uma proposta de intervenção e respetivo orçamento.
- Que os pintores do Departamento de Obras Municipais estão a efetuar intervenções nos
bairros municipais.
- Que as inscrições para a Corrida das Fogueira 2014 já encerraram, por se ter atingido o
número máximo de concorrentes.
- Que começa hoje, dia 12 de maio, a ser instalada a comporta da eclusa do fosso da muralha
de Peniche.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento de que, no decurso da última semana, entre outras atividades correntes,
participou numa reunião da organização da II Feira da Saúde de Peniche e numa reunião com a
senhora Diretora do Centro de Emprego de Oeste Norte. -------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Chamou a atenção para o atraso que existe na aprovação das atas da Câmara Municipal, uma
vez que foi hoje aprovada a ata da reunião realizada no dia 7 de abril de 2014, e é humanamente
impossível aos membros da Câmara Municipal lembrarem-se do que se passou há mais de um
mês. Acrescentou que esta situação não é aceitável e deve ser encontrada uma solução. O senhor
Presidente da Câmara disse que o atraso se deve à falta de pessoal, que obriga a que os mesmos
funcionários tenham de acorrer a outros serviços, e aos feriados em três semanas consecutivas,
acumulados com o gozo de férias, que reduziu o tempo útil de trabalho, mas que, brevemente,
será reposta a normalidade. ------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que está na ordem do dia da presente reunião o processo da esplanada da Pastelaria
Presidente, mas, pelos documentos disponibilizados, não sabe quem enviou o processo para
reunião, porque não existe qualquer despacho nem tem proposta de deliberação. Lembrou que,
nos termos do artigo 45.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “os órgãos das
autarquias locais só podem deliberar no quadro da prossecução das atribuições destas e no
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âmbito do exercício das suas competências, nos termos da lei”, pelo que não devem ser
colocados assuntos na ordem do dia das reuniões da Câmara Municipal cuja competência de
decisão não seja deste órgão municipal, uma vez que a deliberação tomada enfermará do vício de
incompetência. Sugeriu que o ponto 18 da ordem do dia seja retirado, uma vez que já houve um
despacho do senhor Presidente da Câmara, por ser uma matéria que está dentro das suas
competências próprias, e não lhe parece que a situação tenha sido alterada. O senhor Presidente
da Câmara disse que as questões levantadas pelo senhor Vereador serão discutidas quando a
Câmara Municipal analisar o ponto 18 da ordem do dia. -------------------------------------------------
- Disse que deve ser encontrada uma solução para a atribuição das casas/abrigo da ilha da
Berlenga, porque o facto de um dos ocupantes não entregar a chave não pode limitar a atribuição
das casas restantes.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se o telefonema que recebeu nove minutos antes do início da sessão de assinatura
dos contratos de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do
concelho era um convite para estar presente ou para não estar, uma vez que não se convida
ninguém para uma cerimónia nove minutos antes de esta começar. Disse que queria que ficasse
registado o seu protesto e lamento por os membros da Câmara Municipal não serem
atempadamente convidados para as iniciativas que respeitam diretamente a este órgão municipal.
O senhor Presidente da Câmara disse que tem feito um esforço para contactar pessoalmente os
senhores Vereadores para as diversas situações que têm surgido, mas, neste caso em concreto, os
prazos impuseram a aceleração do processo. Referiu que se tratou de uma formalização e que
não foi convocada a comunicação social. Acrescentou que não se tratou de um desrespeito para
com os senhores Vereadores e que regista o seu descontentamento. ------------------------------------
- Disse que na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 11 de novembro de 2013, o senhor
Presidente da Câmara se declarou impedido de decidir sobre o processo n.º 197/11, do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em nome de Óscar Daniel Correia Franco,
para legalização de alterações efetuadas num estabelecimento comercial, denominado
Restaurante Cabem Todos, sito na Rua Viola, em Consolação, conforme consta da ata da
referida reunião. Contudo, em 31 de janeiro e em 29 de abril de 2014, proferiu despachos de
decisão sobre um processo de contraordenação referente às citadas alterações ao estabelecimento
comercial. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se este não incorreu numa infração grave
ao proferir os referidos despachos. Informou que o gabinete jurídico do Partido Socialista está a
analisar esta matéria. Disse, ainda, que no ofício n.º 1006, datado de 30 de abril de 2014,
assinado pela Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, por delegação de
competências do senhor Presidente da Câmara, que informa o senhor Óscar Franco do despacho
proferido pelo senhor Presidente da Câmara, em 29 de abril de 2014, consta, no último
parágrafo, que “a Câmara Municipal determinará o despejo administrativo, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 109.º do RJUE”. Acrescentou que, considerando que a Câmara
Municipal ainda não se pronunciou sobre esta matéria, o que deveria estar escrito é que a Câmara
Municipal “poderá determinar”, e não “determinará”. Lembrou que, no dia 9 de outubro de 2000,
foi presente a reunião da Câmara Municipal “uma exposição, em nome de Paula Alexandra
Ferreira Franco Pinto, queixando-se do ruído provocado pela existência de um exaustor colocado
no fumeiro do prédio em regime de propriedade horizontal, sito na Consolação”, tendo sido
“deliberado informar de que a Câmara só se pronunciará sobre o assunto depois da reclamante
repor o prédio no estado anterior e por cujas obras é responsável e precederam a colocação do
exaustor, sem embargo, se o desejar, de poder recorrer aos tribunais para obter o reconhecimento
dos direitos que entender assistirem-lhe.” Perguntou, ainda, se já houve despacho sobre a queixa
apresentada por Ana Isabel Franco, no dia 25 de janeiro de 2013, e se a queixosa já recebeu
alguma resposta por parte do Município. Solicitou que este processo seja presente a uma próxima
reunião para ser analisado e discutido. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar aos
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serviços municipais que avaliem todo o processo, nomeadamente os atos por si praticados, e que
seja elaborada uma informação para ser presente a reunião da Câmara Municipal. O senhor Vice-
Presidente disse que interveio em várias fases do processo, tendo reunido diversas vezes com as
partes, e que houve sempre uma atitude de equilíbrio por parte da Câmara Municipal, para tentar
encontrar uma solução que servisse as três partes, os proprietários do restaurante, os queixosos e
a Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Disse que recebeu um telefonema, convidando-o a estar presente na sessão de assinatura dos
contratos de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do
concelho, cinco minutos depois da hora marcada para o início do ato. Acrescentou que a Câmara
Municipal é composta por sete membros e que seria de bom-tom que os edis em regime de
permanência fizessem uma agenda prévia com as iniciativas que dizem respeito a este órgão, a
entregar aos senhores vereadores que não estão em regime de permanência, caso haja interesse
em convidar estes vereadores. Acrescentou que, se não houver interesse em convidar, os convites
podem ser feitos depois da hora marcada para o início das iniciativas. ---------------------------------
- Manifestou o seu contentamento pela atribuição da Bandeira Azul às praias de Baleal Norte,
Baleal Sul, Consolação, Cova de Alfarroba, Gamboa e Médão/Supertubos. Disse que esta
distinção, sendo positiva, trás também responsabilidades acrescidas na promoção turística, pelo
que os vereadores do Partido Socialista, mais uma vez, chamam a atenção para a importância de
se reforçar a quantidade e qualidade dos suportes em papel no Posto de Turismo e em outros
locais de distribuição de informação turística sobre o concelho. O senhor Presidente da Câmara
agradeceu a manifestação de contentamento do senhor Vereador. --------------------------------------
- Chamou a atenção para a necessidade de se proceder a uma rápida intervenção de manutenção
dos espaços verdes do Parque do Baluarte, em Peniche. --------------------------------------------------
- Solicitou uma informação com indicação dos espaços verdes cuja manutenção, após a
delegação de competências nas juntas de freguesia, continua sob a responsabilidade da Câmara
Municipal, quais os espaços verdes que são cuidados pelos trabalhadores do Município e, caso
existam, quais os espaços verdes que são cuidados através da contratação de serviços externos,
com indicação da data de adjudicação, valores pagos pelo Município e entidades contratadas. ----
- Lembrou a sua intervenção na reunião da Câmara Municipal, do dia 3 de fevereiro de 2014, em
que confirmou “a situação por si relatada na reunião de 18 de novembro de 2013, relativamente
ao caminho marginante da albufeira de São Domingos, situação que se tem vindo a agravar.
Perguntou se a Agência Portuguesa de Ambiente foi informada da situação e se houve
intervenção da Secção de Fiscalização, conforme foi referido pelo senhor Presidente da Câmara
na aludida reunião”, e a resposta que lhe foi dada pelo senhor Presidente da Câmara de que “a
intervenção no caminho marginante da albufeira de São Domingos é uma competência da
Agencia Portuguesa de Ambiente, mas que irá ver com os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento a possibilidade de se fazer uma intervenção de minimização da situação, e que a
informação da Secção de Fiscalização sobre os marcos delimitadores de propriedade será
presente à próxima reunião da Câmara Municipal.” Lembrou, ainda, que o senhor Vice-
Presidente, na mesma reunião, disse que “fazer grandes intervenções em caminhos nesta altura
do ano é um desperdício de dinheiro, podendo ser efetuada uma intervenção no piso e nas valetas
do referido caminho nos meses de abril e maio.” Perguntou pela informação da Secção de
Fiscalização, que ainda não foi presente a reunião da Câmara Municipal, e que intervenções já
foram feitas no referido caminho. O senhor Presidente da Câmara disse que houve uma alteração
na orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente e que aguarda o agendamento de uma reunião.
O senhor Vice-Presidente disse que o Departamento de Obras Municipais aguarda o
fornecimento de tout-venant para poder intervir no caminho marginante. -----------------------------
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- Perguntou para quando a execução do projeto de arranjo do piso do Largo da Igreja, em Casais
Brancos, aprovado pela Câmara Municipal, em 3 de setembro de 2013, e referido pelo senhor
Vice-Presidente, na reunião de 2 de dezembro de 2013, na sequência de uma intervenção sua. O
senhor Vice-Presidente disse que a intervenção será realizada no segundo semestre de 2014. -----
- Perguntou qual o seguimento dado a uma exposição do munícipe Carlos Jorge Eustáquio
Cecílio, remetida por correio eletrónico, ao senhor Presidente da Câmara, em 27 de abril de
2014. O senhor Presidente da Câmara disse que reencaminhou a exposição para o Departamento
Administrativo e Financeiro e solicitou à Diretora deste departamento que, na próxima reunião,
informe a Câmara Municipal sobre o ponto de situação do processo resultante da exposição. -----

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que se associava à questão das Bandeiras Azuis abordada pelo senhor Vereador Ângelo
Marques e sugeriu que se preparem outras praias do concelho para poderem ser candidatadas ao
referido galardão. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que se associava, também, às intervenções do senhor Vereador Jorge Gonçalves sobre as
atas da Câmara Municipal e sobre a participação dos vereadores em atos públicos. Acrescentou
que, independentemente da possibilidade de estarem ou não presente, os vereadores devem ser
contactados, sobre a realização de atos públicos relacionados com a Câmara Municipal, com um
tempo de antecedência que se considere razoável. ---------------------------------------------------------
- Na sequência da intervenção do senhor Vereador Ângelo Marques, disse que há já algum
tempo que vem chamando a atenção para o mau estado do piso de alguns arruamentos, com
pedras soltas, que representam um perigo para as pessoas e para os veículos, não só o Largo da
Igreja, em Casais Brancos, mas em outras localidades, como Consolação ou Ferrel. O senhor
Vice-Presidente disse que o Município tem disponibilizado muita quantidade de massa fria às
freguesias para manutenção dos arruamentos. O senhor Vereador Luís Ganhão disse que as
freguesias não têm capacidade para fazer o tipo de intervenção que alguns arruamentos
necessitam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que é necessário que o corta-canas faça intervenções junto a arruamentos das freguesias
de Ferrel e de Serra d'El-Rei. O senhor Vice-Presidente disse que o corta-canas está na freguesia
de Ferrel, seguidamente virá para a freguesia de Peniche e depois irá para a freguesia de Serra
d'El-Rei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do processo de instalações de uma unidade autónoma de
regaseificação de gás natural liquefeito no concelho. O senhor Presidente da Câmara disse que
houve alterações na administração da Lusitaniagás, mas que agora o processo está estabilizado,
tendo-lhe sido solicitada a marcação de uma reunião para a próxima quinta-feira. -------------------
- Disse que o pontão de acesso à ilha do Baleal, para além das pedras que promovem a
acumulação de areias, como já alertou em reuniões anteriores, não tem iluminação pública. O
senhor Presidente da Câmara disse que as intervenções a realizar no pontão estão incluídas no
protocolo celebrado entre o Município e a Agência Portuguesa do Ambiente. ------------------------
- Perguntou se já foi encontrada uma solução para o depósito de resíduos orgânicos provenientes
das empresas que tratam produtos hortícolas, assunto já referido por si nas reuniões de 11 de
novembro de 2013 e 3 de fevereiro de 2014, tendo o senhor Presidente da Câmara respondido,
em ambas as vezes, que iria colocar o assunto ao senhor Diretor-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural. O senhor Presidente da Câmara disse que ainda não teve oportunidade
de se reunir com o Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.---------------------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Disse que se associava às intervenções anteriores relacionadas com os atos públicos que dizem
respeito à Câmara Municipal. Lembrou que o Partido Social Democrata sempre manifestou a sua
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motivação e o seu interesse em pertencer ao processo da delegação de competências da Câmara
Municipal nas juntas de freguesia do concelho e, naturalmente, ao culminar do processo com a
assinatura dos contratos. Referiu que também só teve conhecimento da data e hora da sessão de
assinatura alguns minutos antes do seu início e manifestou o seu desagrado por esse facto. --------
- Perguntou que diligências já foram feitas, desde o dia 28 de abril de 2014, data em que o
assunto foi referido em reunião da Câmara Municipal, relativamente ao processo de doação ao
Município de um imóvel, sito no Largo dos Remédios, em Peniche, propriedade do senhor Luís
Almeida, nomeadamente se o senhor Presidente da Câmara já se reuniu com o munícipe. O
senhor Presidente da Câmara disse que ainda não teve oportunidade de se reunir com o senhor
Luís Almeida.----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Solicitou, novamente, um relatório com os custos suportados pelo Município com as
comemorações do 40.º aniversário de 25 de abril de 1974. O senhor Presidente da Câmara disse
que o relatório está a ser elaborado. --------------------------------------------------------------------------
- Perguntou quando volta a reunião da Câmara Municipal a proposta de reserva de um lugar para
cargas e descargas e um lugar de estacionamento para veículos não motorizados, na Rua D. Luís
de Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche, que já foi presente na reunião de 28 de abril
de 2014. O senhor Presidente da Câmara disse que o assunto será presente à próxima reunião da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou o que tem feito a Câmara Municipal, junto dos respetivos proprietários, para que se
reabilitem os edifícios degradados que existem no centro da cidade de Peniche. Sugeriu que, em
parceria com a Escola Superior de Arte e Design de Caldas da Rainha, se elabore um plano de
revitalização da zona central da cidade de Peniche, que poderia passar pela pintura de murais
alusivos às rendas de bilros ou à pesca, para tornar esta zona da cidade mais bonita e mais alegre.
O senhor Presidente da Câmara disse que o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
dará a conhecer à Câmara Municipal, na próxima reunião, o que tem feito nesta matéria. ----------

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) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, no Casal
das Datas, em São Bernardino – Jorge Ricardo de Macedo Rodrigues: -----------------------------
Deliberação n.º 395/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 8 de maio de 2014, deliberado manter o parecer desfavorável, emitido em
9 de julho de 2013, pelo senhor Presidente da Câmara, no uso de competências delegadas pela
Câmara Municipal, ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma
moradia unifamiliar, no Casal das Datas, em São Bernardino, apresentado por Jorge Ricardo de
Macedo Rodrigues, nos termos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 10 de setembro de 2013, e parecer da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, datado de 8 de novembro
de 2013, que é vinculativo. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU R398/13) ------------------------

2) Ampliação de um edifício, destinado a lar e centro de dia, sito na Rua Barbosa du Bocage,
em Ferrel – Associação de Solidariedade Social de Ferrel: --------------------------------------------
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Deliberação n.º 396/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 7 de maio de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado pela Associação de Solidariedade Social de Ferrel, referente ao pedido de
licenciamento para ampliação de um edifício, destinado a lar e centro de dia, sito na Rua Barbosa
du Bocage, em Ferrel, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 29 de abril de 2014, e dos pareceres do Instituto da Segurança Social,
I.P., datado de 12 de novembro de 2013, e da Unidade Local de Saúde Pública de Peniche,
datado de 9 de abril de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e
arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Vereador Luís Ganhão 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.2 DPGU 10/14)----------------

3) Demolição de um edifício e construção de uma moradia unifamiliar, garagem e muros de
vedação, na Rua da Graça, em Atouguia da Baleia – Hugo Machado Simões: --------------------
Deliberação n.º 397/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 7 de maio de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado por Hugo Machado Simões, referente ao pedido de licenciamento para demolição de
um edifício e construção de uma moradia unifamiliar, garagem e muros de vedação, na Rua da
Graça, em Atouguia da Baleia, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão
Urbanística e Ordenamento, datado de 30 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.3 DPGU
117/13)------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Legalização de alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Mato das
Eiras, em Coimbrã – Carlos Jorge Marques Nascimento:----------------------------------------------
Deliberação n.º 398/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 8 de maio de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura
apresentado por Carlos Jorge Marques Nascimento, referente ao pedido de licenciamento para
legalização de alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua Mato das Eiras, em
Coimbrã, nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e
Controlo, datado de 28 de fevereiro de 2014, e da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento,
datado de 29 de abril de 2014, e da informação do Diretor do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, datada de 7 de maio 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 2/14) ----------

5) Construção de um armazém agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei – João dos
Santos Capinha Patriarca:------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 399/2014: Deliberado apreciar o pedido para construção de um armazém
agrícola, na Rua dos Montes, em Serra d'El-Rei, apresentado por João dos Santos Capinha
Patriarca, em próxima reunião da Câmara Municipal. (DPGU 15/14) ----------------------------------

6) 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 400/2014: 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) -------------------------------------------------------------

7) Execução de obras à revelia do projeto original, num edifício sito na Avenida do Mar, em
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Casais do Baleal – Maria José Ribeiro Machado Rodrigues: ------------------------------------------
Deliberação n.º 401/2014: Deliberado tomar conhecimento do histórico do processo de
execução de obras à revelia do projeto original, num edifício sito na Avenida do Mar, em Casais
do Baleal, de que é titular Maria José Ribeiro Machado Rodrigues. (DPGU 21/14) -----------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

8) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário,
em Peniche – Hermínia Amaro Soares Couto Chuvas: -------------------------------------------------
Deliberação n.º 402/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 15 de abril de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em
pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1
do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a alteração da
titularidade do arrendamento do fogo sito na Rua 1.º de Maio, bloco 2, 1.º esquerdo, Bairro Senhor
do Calvário, em Peniche, para Hermínia Amaro Soares Couto Chuvas, devendo ser celebrado
contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. (Doc.5
NIPG 6046/14) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLOS:

9) Aditamento ao contrato de objetivos celebrado no âmbito do Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.: -------------------------
Deliberação n.º 403/2014: Deliberado aprovar um aditamento ao contrato de objetivos
celebrado com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., no âmbito do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP), cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva cópia em pasta
anexa ao livro de atas. (Doc.6) --------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

10) Regulamento do Conselho Municipal da Juventude: ----------------------------------------------
Deliberação n.º 404/2014: Considerando que o senhor Vereador Jorge Gonçalves já não se
encontrava presente na reunião, deliberado apreciar o texto da proposta de Regulamento do
Conselho Municipal da Juventude em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 5726/14) --

RECURSOS HUMANOS:

11) Renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo de quatro assistentes operacionais –
Departamento de Energia e Ambiente: ---------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 405/2014: Considerando a informação da Divisão Administrativa, datada de 8
de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao
livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida nos n.os 2 e 8 do artigo 55.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, autorizar a renovação, pelo período de um ano, dos contratos
de trabalho a termo resolutivo celebrados com Georgete Inês Duarte Pereira Sousa, João Carlos
lemos Barata, António Codinha Eustáquio Dias e Fernando João Costa Ramos. (Doc.7 NIPG
6102/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

12) Obras a realizar por administração direta, de 5 de maio a 6 de junho de 2014 –
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Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 406/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 6 de maio de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º 4/2014,
elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, documentos que aqui se dão por
reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, sobre as obras a
realizar pelo Departamento de Obras Municipais do Município, por administração direta, no
período de 5 de maio a 6 de junho de 2014, ratificar a realização das obras executadas entre os
dias 5 e 12 de maio de 2014, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, e autorizar a realização das obras ainda não executadas, no uso da competência
estabelecida na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, observando o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. (Doc.8
NIPG 6045/14) --------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRIMÓNIO MUNICIPAL:

13) Arrendamento de um imóvel, destinado a minimercado, sito na ilha da Berlenga:-----------
Deliberação n.º 407/2014: Considerando o Auto de Arrematação da hasta pública realizada no
dia 12 de maio de 2014, nos termos da deliberação n.º 323/2014, tomada pela Câmara Municipal
em 14 de abril de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa
ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adjudicar o arrendamento de um imóvel,
sito na ilha da Berlenga, conhecido como “Castelinho”, à empresa Berlenga Mar & Sol
Unipessoal, L.da, nas seguintes condições: ------------------------------------------------------------------
1) O imóvel arrendado destina-se, exclusivamente, à instalação de um minimercado, com
exclusão expressa de qualquer outra atividade;-------------------------------------------------------------
2) O arrendamento será feito pelo período de 1 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2017,
sendo 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. ---------------------------------------------------------------------------
3) Será paga uma renda anual, no valor de 5600,00 € (cinco mil e seiscentos euros), dividida em
duas prestações iguais, a primeira a pagar na primeira quinzena de julho de cada ano e a segunda
dentro de igual período no mês de setembro seguinte. (Doc.9) ------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

14) Remodelação das instalações sanitárias da EB1 de Atouguia da Baleia: ----------------------
Deliberação n.º 408/2014: 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, aprovar o projeto de arquitetura
para remodelação das instalações sanitárias dos dois edifícios da EB1 de Atouguia da Baleia, que
aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.10)---

15) Abate de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche: ---------------------------------
Deliberação n.º 409/2014: Atendendo à informação do Setor de Cultura, datada de 6 de
dezembro de 2012, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar o abate de 7000 senhas
de cobrança para ingresso no Museu Municipal, no valor unitário de 1,50 euros, série D. (NIPG
18688/12)---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:
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16) Licenciamento de atividades musicais – Casa do Benfica de Peniche:--------------------------
Deliberação n.º 410/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Casa do Benfica de Peniche, por
requerimento, datado de 16 de abril de 2014, deliberado ratificar o licenciamento de atividades
musicais, que se realizaram de 30 de abril a 3 de maio de 2014, no Largo de São Paulo, em
Peniche. (NIPG 5110/14) --------------------------------------------------------------------------------------

17) Licenciamento de manifestação desportiva – Associação de Estudantes da Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: ---------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 411/2014: Atendendo ao pedido efetuado pela Associação de Estudantes da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, por requerimento, datado de 8 de maio de
2014, deliberado ratificar o licenciamento de uma manifestação desportiva, que se realizou de 9
a 11 de maio de 2014, em Peniche. (NIPG 6016/14) ------------------------------------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE:

18) Instalação de esplanadas na via pública, para apoio ao estabelecimento comercial
denominado Pastelaria Presidente, sito na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche –
Aires e Perpétua, L.da: -----------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 412/2014: Considerando que o senhor Vereador Jorge Gonçalves já não se
encontrava presente na reunião, deliberado retirar da ordem do dia o assunto relativo à instalação
de esplanadas na via pública, para apoio ao estabelecimento comercial denominado Pastelaria
Presidente, sito na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, de que é exploradora a empresa
Aires e Perpétua, L.da. (NIPG 2434/14)----------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

19) Apoio financeiro e logístico para a realização de uma homenagem ao almirante Andrade
e Silva e inauguração da sede social do Clube Naval de Peniche – Clube Naval de Peniche e
Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada: -------------------------------------------------------
Deliberação n.º 413/2014: 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 de uma homenagem ao almirante Andrade e Silva e
inauguração da sede social do Clube Naval de Peniche, iniciativas organizadas pelo Clube Naval
de Peniche e Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada. Deliberado, ainda, encarregar o
senhor Vice-Presidente da Câmara de inquirir quais os custos inerentes aos eventos para que seja
decidido o apoio financeiro a conceder. Relativamente à reparação do caminho de acesso às
instalações do Clube Naval de Peniche, considerando que não se tratam de terrenos do domínio
público ou privado do Município, deve ser solicitada autorização à entidade que tem jurisdição
sobre os mesmos, para uma posterior decisão da Câmara Municipal. (NIPG 5501/14) --------------

20) Isenção de taxas pelo licenciamento de atividades musicais – Casa do Benfica de Peniche:
Deliberação n.º 414/2014: Na sequência da deliberação n.º 410/2014, tomada na presente
reunião, deliberado isentar a Casa do Benfica de Peniche do pagamento de taxas pelo
licenciamento de atividades musicais, que se realizaram de 30 de abril a 3 de maio de 2014.
(NIPG 4627/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

21) Isenção de taxas pelo licenciamento de manifestação desportiva – Associação de
Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar:------------------------------------
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Deliberação n.º 415/2014: Na sequência da deliberação n.º 411/2014, 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 uma manifestação desportiva,
que se realizou de 9 a 11 de maio de 2014. (NIPG 6016/14) ---------------------------------------------

ASSUNTOS DIVERSOS:

22) Abertura de conta bancária – Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.: ---------------
Deliberação n.º 416/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e
Financeiro, datada de 8 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado autorizar a abertura de uma conta bancária no
Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., nas condições contidas na supramencionada
informação. (Doc.11 NIPG 6053/14) ------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 417/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezoito horas, 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. ---------------------------------------------------------------------


