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ATA N.º 23/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 9 DE JUNHO DE 2014

Aos nove dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Jorge
Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, 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 um armazém agrícola,
junto à antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João
Guilherme & Filho, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ocupação do espaço público:----------------------------------------------------------------
-------------------2) Ocupação do espaço público por particulares, no Largo Dr. Manuel Pedrosa,
em Ferrel – Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo;------------------------------------
-------------------3) Ocupação do espaço público, no arruamento paralelo à Avenida do Porto de
Pesca, em Peniche – Empreendimentos Jardins do Mar;--------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------4) Suspensão temporária de trânsito em diversos arruamentos da vila de Serra
d'El-Rei, por ocasião da realização da prova de ciclismo 35 Voltas ao Aterro – Freguesia de
Serra d'El-Rei;------ ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------5) Suspensão temporária de trânsito no arruamento paralelo à Avenida do Porto
de Pesca, em Peniche, por ocasião da realização de um evento – Empreendimentos Jardins do
Mar;------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Obras a realizar por administração direta, de 9 de junho a 11 de julho de 2014
– Departamento de Obras Municipais;-----------------------------------------------------------------------
-------------------7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da
empreita de “Remodelação e Ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de
Peniche” – Paulo & Filhos, S.A.; -----------------------------------------------------------------------------
-------------------8) Homologação de auto de vistoria e nomeação de nova comissão de vistoria
para efeitos de receção provisória parcial da empreita de “Construção do Centro de Alto
Rendimento de Surf” – Policon - Construções, S.A.;------------------------------------------------------
-------------------9) Homologação de auto de vistoria e libertação parcial da caução prestada para
a empreita de “Recuperação da Igreja de São José e Construção do Museu de Atouguia da
Baleia” – FCM - Cofragens e Construções, S.A.; ----------------------------------------------------------
----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Velho
da Fundação Salazar, Sítio do Calvário, em Peniche, e definição do valor da renda – Ana Maria
Cordeiro Lopes;------ -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------11) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de
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assessoria jurídica na área do urbanismo – Fernanda Paula Marques de Oliveira; --------------------
----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------
-------------------12) Licenciamento de atividade ao ar livre – Empreendimentos Jardins do Mar;-
----------------- Estabelecimentos comerciais: ---------------------------------------------------------------
-------------------13) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos de
restauração e/ou bebidas, sitos no concelho de Peniche, na madrugada de 7 de junho de 2014;----
-------------------14) Fixação de período de funcionamento específico do estabelecimento
comercial Aquarius Esplanada/Bar, sito nas instalações do Clube Naval de Peniche – Sociedade
de Hotelaria Teodoros, L.da; -----------------------------------------------------------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Apoio para a realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem –
Paróquias de Nossa Senhora da Ajuda, de São Pedro e de São Sebastião da cidade de Peniche; ---
-------------------16) Apoio para a realização do Festival de Sopas – Fábrica da Igreja Paroquial
da Freguesia de São Sebastião de Peniche;------------------------------------------------------------------
-------------------17) Apoio para a realização do Baleal Summer Fest – Associação Joias de
Ferrel;----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Apoio para a realização da XVII Expedição em Autonomia às Berlengas em
Kayak 2014 – Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, L.da;--------------------------------------------
-------------------19) Apoio para a realização de evento – Empreendimentos Jardins do Mar; ------
-------------------20) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal – Partido
Comunista Português; ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------21) Isenção de taxas pelo licenciamento de uma atividade ao ar livre, ocupação
de espaço público e realização de atividades ruidosas – Empreendimentos Jardins do Mar;--------
----------------- Reuniões de Câmara: -------------------------------------------------------------------------
-------------------22) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de
verão.------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, no exercício das
funções de presidente da câmara, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos, encontrando-se
na sala cinco dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. --------------------
O senhor Presidente da Câmara, António José Ferreira Sousa Correia Santos, e o senhor
Vereador Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, não participaram na reunião, tendo a Câmara
Municipal considerado justificadas as suas faltas. ---------------------------------------------------------
A reunião foi presidida pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador.---------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 22/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 2 de junho, 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 20 de maio de 2014, de Maria da Graça Camacho Ribeiro dos Santos,
remetendo cópia de uma carta que enviou ao senhor Ministro da Saúde, na mesma data, sobre a
forma como foi assistida por uma médica, no Hospital de Peniche. (NIPG 6945/14) ----------------
Durante a apreciação deste documento registaram-se as seguintes intervenções: ---------------------
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Senhor Vereador Filipe Sales: Manifestou a sua preocupação relativamente à prestação dos
cuidados de saúde no Hospital de Peniche. Disse que tem sido prática assistir-se a diversas
reclamações por parte dos utentes e que seria interessante que a Comissão Municipal de
Acompanhamento do Hospital de Peniche se reunisse para fazer um ponto de situação e
diligenciar no sentido de pressionar as entidades máximas do país responsáveis pela saúde a
pugnar por melhores condições na prestação de cuidados de saúde no concelho.---------------------
Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: Disse que, como utente do Hospital de Peniche, tem
uma excelente impressão da forma como os utentes são tratados e que se sentiu em segurança,
pelo cuidado que sentiu na forma como foi tratado. Acrescentou que ouviu o seguinte comentário
no Hospital de Peniche: “Agora já fazem obras no Hospital, antes vinham cá buscar mobílias,
mas agora já fazem obras.” Referiu que irá transmitir ao senhor Presidente da Câmara a
necessidade de se fazer uma reunião da Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital
de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senhor Vereador Filipe Sales: Esclareceu que a sua intervenção nada tem a ver com os
profissionais de saúde, mas sim com as condições físicas da estrutura. --------------------------------
Senhora Vereadora Clara Abrantes: Disse que: Quando se fala do Hospital de Peniche, deve
concentrar-se a questão nas condições da saúde no Oeste, porque o Hospital de Caldas da
Rainha, para onde o Hospital de Peniche envia muitos doentes, se encontra num caus, sem
condições para que as pessoas recebam cuidados de saúde. Verificou, há poucos dias, como
utente do Hospital de Caldas da Rainha, que os utentes estão colocados em macas, nos
corredores do Hospital, havendo grande confusão no serviço de urgência. O Hospital de Peniche
é um hospital de primeiro impacto, que tem de drenar os doentes, porque não tem determinadas
especialidades. Julga que o Hospital de Peniche deve ser mantido, como um hospital de
proximidade, que terá de ter a colaboração de outros hospitais. Há uma coisa que não se
consegue tirar ao Hospital de Peniche, que é a humanização dos cuidados. Erros de diagnóstico,
infelizmente, são questões que surgem, mas, quando existe desarticulação, os riscos, nesse
sentido, são cada vez maiores. Deve haver preocupação com a forma como os médicos são
contratualizados e como é que as políticas nacionais permitem esta forma de contratualização.
Em vez de existir um quadro de profissionais que correspondem a uma organização, existe um
conjunto de contratualizações sem vínculo a qualquer hospital. É um conjunto de situações que
faz com que os cuidados não correspondam às necessidades das pessoas. -----------------------------
Senhor Vereador Ângelo Marques: Disse que se há tema que tem obtido convergência de
todas as forças políticas do concelho, é a questão do Hospital de Peniche. Realçou a importância
dessa convergência se manter para defesa da qualidade de atendimento aos utentes do Hospital
de Peniche. Referiu que concorda com a marcação, o mais rapidamente possível, de uma reunião
da Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. --------------------------------

*Ofício, datado de 28 de maio de 2014, da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha,
remetendo moção de repúdio relativa à reforma judiciária. (NIPG 7191/14) --------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

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

Senhor Vice-Presidente da Câmara, presidente em exercício, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 2 a 9 de junho
corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
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- Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche, de 2 de junho;
- Na reunião com vendedores do mercado municipal a propósito do funcionamento do mesmo.
Nesta reunião foi apresentada também uma proposta para venda de artesanato neste
equipamento municipal, no segundo fim-de-semana de cada mês;
- Na reunião com as forças de segurança intervenientes no XXXI Triatlo – Cidade de Peniche;
- Na vistoria para recuperação da igreja de S. José e Construção do Museu de Atouguia;
- Na reunião sobre os cenários de gestão do pinhal municipal com o Departamento de Energia e
Ambiente;
- Na reunião com o Departamento de Energia e Ambiente e com o concessionário da praia do
Baleal Sul – Bar Danau -; sobre a instalação de posto de 1.ºs socorros tendo em vista a
atribuição do galardão da Bandeira Azul 2014;
- Reunião de elaboração do mapa de obras municipal, com os senhores Presidentes de Junta de
Freguesia;
- Na reunião ordinária do Conselho Intermunicipal, no dia 17 de abril;
- Na Comissão de Avaliação Externa no âmbito da avaliação do mestrado em Gestão da
Qualidade e Segurança Alimentar lecionado na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar pela A3ES (Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior);
- Na iniciativa “Portugal – Lés a Lés”. Um mega evento que contou com mais de 1400
motociclistas na nossa cidade. Este evento, promovido pela Federação Portuguesa de
Motociclismo teve o apoio da Câmara Municipal de Peniche, da Associação de Motociclismo de
Peniche e de diversas empresas concelhias e regionais;
- Na reunião com a comissão representante dos vendedores do mercado municipal sobre
proposta de realização de Feira de Artesanato neste equipamento.
- Na reunião do Conselho Estratégico da Ilha da Berlenga.» -------------------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Participou na reunião de eleição de novos membros para a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Participou numa reunião, na Oeste CIM, sobre a Rede Oeste Empreendedor. -----------------------
- Reuniu-se com o subgrupo de trabalho com idosos. -----------------------------------------------------
- Participou numa reunião sobre os bairros sociais do Município.---------------------------------------
- Assistiu à peça de teatro Os Silva, na Escola Secundária de Peniche, e felicitou os
organizadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Ângelo Marques:
- Felicitou as alunas da Escola Secundária de Peniche Isa Vieira e Mara Vieira, que frequentam o
décimo segundo ano, pelo facto de, sob a orientação da professora Anabela Lino, terem ganhado
o primeiro prémio num concurso promovido pelo portal Pordata. Sugeriu ao senhor Vice-
Presidente que, enquanto responsável pelo Pelouro da Educação, dê conhecimento a esta alunas
da existência das bolsas de estudo que são oferecidas pelo Município. Todos os membros da
Câmara Municipal se associaram a felicitação.-------------------------------------------------------------
- Disse que lhe relataram que alguns utentes das Piscinas Municipais se queixam da temperatura
da água. O senhor Vice-Presidente informou que não tem havido oscilações nem alterações à
temperatura da água, nem existe o registo de anomalias. -------------------------------------------------
- Referiu que não concorda que a data da Feira Internacional de Artesanato, que habitualmente se
realiza no mês de agosto, no logradouro do quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
coincida com os dias da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. --------------------------------------
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- Perguntou quando será presente a reunião da Câmara Municipal o processo da atribuição das
casas/abrigo da ilha da Berlenga. O senhor Vice-Presidente disse que o senhor Presidente da
Câmara não agendou o assunto para a reunião de hoje porque não estaria presente. -----------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Perguntou pelo ponto de situação da eventual aquisição de um imóvel, sito no Largo de São
Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala, e manifestou a preocupação e
desagrado do Partido Social Democrata pelo arrastar do processo no tempo, que poderá originar
a perda do negócio. O senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o senhor Presidente da
Câmara se reuniu, na passada sexta-feira, com o proprietário do imóvel, que o assunto está a ser
tecnicamente tratado pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e que o senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tem conhecimento do andamento do
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou pelo ponto de situação da intervenção nas escadas de acesso à praia da Consolação.
O senhor Vice-Presidente informou que o Município está a fazer intervenções nas escadas, de
acordo com as orientações da Agência Portuguesa do Ambiente. ---------------------------------------
- Disse que existem muitas ervas nos passeios e bermas da cidade de Peniche e perguntou o que
se passa. O senhor Vice-Presidente informou que a Junta de Freguesia de Peniche está a atuar em
algumas zonas e que está a decorrer um procedimento para se contratar esse serviço, mas os
orçamentos apresentados são três vezes superiores aos preços inicialmente estimados. -------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que aguarda que o processo da eventual aquisição de um imóvel, sito no Largo de São
Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala, seja presente em reunião da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Relativamente às intervenções do senhor Presidente da Câmara e do senhor Vice-Presidente, no
período de audição do público, na reunião da Câmara Municipal de 2 de junho de 2014, sobre a
participação dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata em grupos de trabalho,
esclareceu que, da sua parte, está sempre disponível para participar em qualquer grupo de
trabalho da Câmara Municipal. O senhor Vereador Ângelo Marques disse que, como foi referido
pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves, na referida reunião, a posição do Partido Socialista
apenas diz respeito a grupos de trabalho para a elaboração de propostas de regulamentos
municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Solicitou uma informação sobre o funcionamento do Centro de Alto Rendimento do Surf,
estatísticas de utilização e quais os custos já suportados pelo Município. O senhor Vice-
Presidente disse que irá solicitar a informação aos serviços e informou que estão a ser utilizados
os recursos humanos ao serviço do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo para fazer a
manutenção do Centro de Alto Rendimento do Surf, o que diminui os custos.------------------------
- Disse, mais uma vez, que as viaturas circulam a alta velocidade na Rua Cruz das Almas, que
liga Ferrel a Casais do Baleal, e voltou a sugeriu que a Câmara Municipal encontre uma solução
para obviar esse problema. O senhor Vice-Presidente informou que já foi iniciado um
procedimento e irá verificar em que fase se encontra. -----------------------------------------------------
- Sugeriu que se proceda à manutenção do piso da pista pedonal paralela à Avenida da Praia,
entre Peniche e o Baleal. O senhor Vice-Presidente informou que é uma das obras previstas no
mapa de trabalhos do Departamento de Obras Municipais.-----------------------------------------------
- Voltou a solicitar que o corta-canas faça uma intervenção em alguns arruamentos da freguesia
de Ferrel. O senhor Vice-Presidente disse que uma avaria na máquina obrigou à alteração do
programa inicial, mas que será efetuada uma intervenção na freguesia de Ferrel, brevemente.-----
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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 um armazém agrícola, junto à
antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João Guilherme &
Filho, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 507/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 3 de junho de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida no n.º
4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, proceder à
audiência prévia da empresa João Guilherme & Filho, L.da, nos termos artigo 100.º do Código de
Procedimento Administrativo, manifestando a intensão de emitir parecer desfavorável ao seu
pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um armazém agrícola, junto à
antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz, pelos motivos e
fundamentos constantes no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de
8 de maio de 2014. Deliberado, ainda, dar conhecimento à Direção Regional de Agricultura e
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo da presente deliberação, enviando, para o efeito, o parecer
técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 29 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.1 DPGU R78/14)-------------------------------------------------------------------------

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO:

2) Ocupação do espaço público por particulares, no Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel –
Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo:-------------------------------------------------
Deliberação n.º 508/2014: Deliberado tomar conhecimento da planta topográfica elaborada pela
Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo com indicação das áreas de espaço
público ocupadas por particulares, no Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel.-------------------------

3) Ocupação do espaço público, no arruamento paralelo à Avenida do Porto de Pesca, em
Peniche – Empreendimentos Jardins do Mar: ------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 509/2014: Atendendo ao solicitado pelo Condomínio do Empreendimentos
Jardins do Mar, por carta, datada de 27 de maio de 2014, e considerando a informação da Secção
de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 3 de junho de 2014, 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 referida entidade a ocupar espaço público, no
arruamento paralelo à Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, no dia 29 de junho de 2014, para
a realização de um evento, conforme previsto no artigo 84.º do Regulamento de Publicidade e de
Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche. (NIPG 7071/14) -----------------------------

TRÂNSITO:

4) Suspensão temporária de trânsito em diversos arruamentos da vila de Serra d'El-Rei, por
ocasião da realização da prova de ciclismo 35 Voltas ao Aterro – Freguesia de Serra d'El-Rei:
Deliberação n.º 510/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, pelo ofício
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n.º 176/2014, datado de 30 de maio 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 suspensão
temporária de trânsito em diversos arruamentos da vila de Serra d'El-Rei, entre as 14h30 e as
19h00, do dia 3 de agosto de 2014, por ocasião da realização da prova de ciclismo 35 Voltas ao
Aterro. (NIPG 7407/14)----------------------------------------------------------------------------------------

5) Suspensão temporária de trânsito no arruamento paralelo à Avenida do Porto de Pesca, em
Peniche, por ocasião da realização de um evento – Empreendimentos Jardins do Mar:----------
Deliberação n.º 511/2014: Atendendo ao solicitado pelo Condomínio do Empreendimentos
Jardins do Mar, por carta, datada de 27 de maio 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
suspensão temporária de trânsito no arruamento paralelo à Avenida do Porto de Pesca, em
Peniche, no dia 29 de junho de 2014, por ocasião da realização de um evento, nas condições do
parecer da Polícia de Segurança Pública, datado de 6 de junho de 2014. (NIPG 7071/14) ----------

OBRAS MUNICIPAIS:

6) Obras a realizar por administração direta, de 9 de junho a 11 de julho de 2014 –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 512/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 5 de junho de 2014, deliberado tomar conhecimento do mapa de trabalhos n.º 5/2014,
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, no período de 9 de junho a 11 de
julho de 2014, e autorizar a realização das referidas obras, por administração direta, 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.2 NIPG 7584/14) -----------------------------------------------------------------------------------------

7) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreita de
“Remodelação e Ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de Peniche” – Paulo
& Filhos, S.A.: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 513/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 2 de junho de 2014, e a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de
29 de maio de 2014, que aqui se dão por reproduzidas e de que se arquivam cópias em pasta
anexa ao livro de atas, deliberado nomear os senhores Jorge Alberto Bombas Amador,
engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva e engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e
Silva para constituírem a comissão de vistoria para a receção definitiva da empreitada de
“Remodelação e Ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de Peniche”, devendo
ser notificado o administrador de insolvência da empresa Paulo & Filhos, S.A. (Doc.3 NIPG
264/13, 2856/14, 4450/14 e 7592/14) ------------------------------------------------------------------------

8) Homologação de auto de vistoria e nomeação de nova comissão de vistoria para efeitos de
receção provisória parcial da empreita de “Construção do Centro de Alto Rendimento de
Surf” – Policon - Construções, S.A.:------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 514/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 5 de junho de 2014, deliberado ratificar a homologação do auto da vistoria realizada no
dia 28 de maio de 2014, para receção provisória parcial da empreitada de “Construção do Centro
de Alto Rendimento de Surf”, adjudicada à empresa Policon - Construções, S.A., nomeadamente
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quanto aos cinco dias para correção das deficiências encontradas, e nomeação dos senhores Jorge
Alberto Bombas Amador, engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva, engenheiro Nuno
Fernando Mendo Alonso de Carvalho e engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva para
constituírem a comissão de nova vistoria para a receção provisória parcial da referida
empreitada, que se realizou no dia 3 de junho de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se
aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.4 NIPG
2416/14 e 7586/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------

9) Homologação de auto de vistoria e libertação parcial da caução prestada para a empreita
de “Recuperação da Igreja de São José e Construção do Museu de Atouguia da Baleia” –
FCM - Cofragens e Construções, S.A.:---------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 515/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 5 de junho de 2014, deliberado homologar o auto da vistoria realizada no dia 3 de
junho de 2014 e autorizar a liberação de 60% do valor da caução prestada para a empreitada de
“Recuperação da Igreja de São José e Construção do Museu de Atouguia da Baleia”, adjudicada
à empresa FCM - Cofragens e Construções, S.A., observando as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo
3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por
reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.5 NIPG 13033/11,
6487/14 e 7588/14) ---------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO SOCIAL:

10) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo, sito no Bairro Velho da Fundação
Salazar, Sítio do Calvário, em Peniche, e definição do valor da renda – Ana Maria Cordeiro
Lopes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 516/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção
Social, datada de 4 de junho 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 I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a alteração da
titularidade do arrendamento do fogo sito no Bairro Velho da Fundação Salazar, bloco 5, rés-do-
chão direito, Sítio do Calvário, em Peniche, para Ana Maria Cordeiro Lopes e fixar a renda de casa
a pagar em 24,25 euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos
aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. (Doc.6 NIPG 7741/14) -----------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

11) Parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de assessoria
jurídica na área do urbanismo – Fernanda Paula Marques de Oliveira: ----------------------------
Deliberação n.º 517/2014: Considerando que o senhor Presidente da Câmara e o senhor
Vereador Jorge Gonçalves não se encontravam presentes na reunião, deliberado apreciar e votar
o pedido de parecer prévio vinculativo para a contratação de prestação do serviço de assessoria
jurídica na área do urbanismo na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 7590/14) --------

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS:

12) Licenciamento de atividade ao ar livre – Empreendimentos Jardins do Mar: -----------------
Deliberação n.º 518/2014: Atendendo ao solicitado pelo Condomínio do Empreendimentos
Jardins do Mar, por requerimento, datado de 27 de maio de 2014, e considerando a informação
da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 3 de junho de 2014,
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deliberado deferir a emissão de uma licença e a respetiva autorização, conforme previsto no n.º 1
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º
204/2012, de 29 de agosto, e no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 23
de março, respetivamente, para a realização de uma atividade ao ar livre, no dia 29 de junho de
2014, no arruamento paralelo à Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, nas condições do
parecer da Polícia de Segurança Pública, datado de 6 de junho de 2014. (NIPG 7071/14) ----------

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:

13) Fixação de período de funcionamento específico dos estabelecimentos de restauração e/ou
bebidas, sitos no concelho de Peniche, na madrugada de 7 de junho de 2014: ---------------------
Deliberação n.º 519/2014: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
proferido em 6 de junho 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 autorizou que os estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, sitos no
concelho de Peniche, na madrugada de 7 de junho de 2014, pudessem encerrar até às quatro
horas, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento do Horário de Funcionamento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche.
(NIPG 7671/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Fixação de período de funcionamento específico do estabelecimento comercial Aquarius
Esplanada/Bar, sito nas instalações do Clube Naval de Peniche – Sociedade de Hotelaria
Teodoros, L.da: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 520/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa Sociedade de Hotelaria
Teodoros, L.da, por requerimento, datado de 3 de junho de 2014, e considerando a informação da
Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 6 de junho de 2014,
deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções
de presidente de câmara, proferido em 6 de junho 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 autorizou que o estabelecimento comercial
Aquarius Esplanada/Bar, sito nas instalações do Clube Naval de Peniche, na madrugada de 8 de
junho de 2014, pudesse encerrar até às quatro horas, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5.º do
Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de
Prestação de Serviços do Município de Peniche. (NIPG 7496/14) --------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

15) Apoio para a realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem – Paróquias de Nossa
Senhora da Ajuda, de São Pedro e de São Sebastião da cidade de Peniche: ------------------------
Deliberação n.º 521/2014: 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 às Paróquias de
Nossa Senhora da Ajuda, de São Pedro e de São Sebastião da cidade de Peniche, o apoio
logístico solicitado, por carta, datada de 22 de maio de 2014, dentro das disponibilidades
materiais do Município, para a realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. (NIPG
7293/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Apoio para a realização do Festival de Sopas – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de São Sebastião de Peniche:---------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 522/2014: 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 à Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche o apoio logístico solicitado, por carta,
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datada de 20 de maio de 2014, dentro das disponibilidades materiais do Município, para a
realização do Festival de Sopas, que terá lugar nos dias 5 e 6 de julho de 2014, no recinto da
Escola Secundária de Peniche, destinado à angariação de fundos para apoio à obra de
beneficiação da igreja de São Pedro. (NIPG 7220/14) ----------------------------------------------------

17) Apoio para a realização do Baleal Summer Fest – Associação Joias de Ferrel: --------------
Deliberação n.º 523/2014: 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 à Associação Joias de
Ferrel o apoio logístico solicitado, por carta, datada de 22 de maio de 2014, dentro das
disponibilidades materiais do Município, para a realização do Baleal Summer Fest, que terá lugar
nos dias 27 e 28 de junho de 2014, em Casais do Baleal. (NIPG 6890/14) ----------------------------

18) Apoio para a realização da XVII Expedição em Autonomia às Berlengas em Kayak 2014
– Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, L.da:---------------------------------------------------------
Deliberação n.º 524/2014: Deliberado ratificar o despacho que, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizou a dispensa de apoio logístico à
Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, L.da, para a realização da XVII Expedição em
Autonomia às Berlengas em Kayak 2014., que teve início no dia 7 e terminará no dia 10 de junho
de 2014. (NIPG 7603/14) --------------------------------------------------------------------------------------

19) Apoio para a realização de evento – Empreendimentos Jardins do Mar:-----------------------
Deliberação n.º 525/2014: 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 ao Condomínio
Empreendimentos Jardins do Mar o apoio logístico solicitado, por carta, datada de 27 de maio de
2014, dentro das disponibilidades materiais do Município, para a realização de um evento, que
terá lugar no dia 29 de junho de 2014, no arruamento paralelo à Avenida do Porto de Pesca, em
Peniche. (NIPG 7071/14) --------------------------------------------------------------------------------------

20) Isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal – Partido Comunista
Português: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 526/2014: Considerando que o senhor Presidente da Câmara e o senhor
Vereador Jorge Gonçalves não se encontravam presentes na reunião, deliberado apreciar e votar
o pedido de isenção do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal, apresentado pelo
Partido Comunista Português, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 7605/14) --------

21) Isenção de taxas pelo licenciamento de uma atividade ao ar livre, ocupação de espaço
público e realização de atividades ruidosas – Empreendimentos Jardins do Mar: -----------------
Deliberação n.º 527/2014: Na sequência das deliberações n.os 509 e 518/2014, ambas tomadas
na presente reunião, deliberado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas,
Tarifas e Preços do Município, isentar o Condomínio do Empreendimentos Jardins do Mar do
pagamento de taxas pelo licenciamento de uma atividade ao ar livre e de ocupação de espaço e,
também, do eventual licenciamento de atividades ruidosas. (NIPG 7071/14) -------------------------

REUNIÕES DE CÂMARA:

22) Realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no período de verão: -------------
Deliberação n.º 528/2014: Considerando que o senhor Presidente da Câmara e o senhor
Vereador Jorge Gonçalves não se encontravam presentes na reunião, deliberado apreciar e votar
a proposta para a realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, no período de verão
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de 2014, na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 7740/14) ----------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 529/2014 – 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 dezasseis horas, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de
presidente da câmara, 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 assino.----------------------------------------------------------------------------------------------


