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ACTA N.º 12/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
         PENICHE, REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2007: 
 
Aos treze dias do mês de Março do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, edifício 

dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-    
-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul 
Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezassete horas e trinta e cinco 
minutos. 

 
INTERVENÇÕES E PEDIDOS DE CARACTER INFORMATIVO: 

 
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, sobre os assuntos e pela forma que 

se indica: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento dos seguintes assuntos que farão parte da agenda da reunião a realizar 

com o Senhor Eng.º Ricardo Esteves, do IPTM, no próximo dia 16 de Março: 
1- Ponto de situação das principais obras em curso no porto de Peniche; 
2- Recuperação do Fosso das Muralhas de Peniche; 
3- Implementação de uma estação elevatória de águas residuais na zona da Ribeira 

Velha; 
4- Tratamento de águas residuais dentro do porto; 
5- Construção de zonas de apoio para venda de bilhetes das marítimo-turisticas; 
6- Reordenamento da Marina. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Perguntou qual o ponto de situação das futuras instalações do Clube Naval de Peniche. O 

Senhor Director do DPGU informou que se aguarda parecer do IPTM. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que iria integrar na agenda da reunião com o IPTM o referido assunto. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 27 de Fevereiro de 2007, do Grupo Desportivo de 

Peniche, relativa ao pagamento dos encargos com a utilização dos autocarros municipais. 
- Deliberado manter o plano de pagamentos proposto para a dívida anterior, devendo o 

valor dos encargos com os transportes referentes à época 2006/2007 (1.103,38 €, até 5 de Março) 
serem acrescidos ao valor da mensalidade a descontar no subsídio a atribuir mensalmente. 

Deliberado, ainda, informar que os valores dos transportes com a utilização dos 
autocarros municipais durante a época 2006/2007 deverão estar liquidados até final do mês de 
Maio de 2007. (P.º 11/03) 
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ESTIMATIVA DE CUSTOS DE OBRAS – INTERPRETAÇÃO DO RMUE: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 5 de Março de 2007, do DPGU, sobre o 

assunto em epígrafe. 
- Deliberado concordar com a informação do DPGU, de 5 de Março de 2007, devendo 

proceder-se de harmonia com o proposto na mesma, nomeadamente quanto à interpretação 
correcta a dar ao n.º 2 do artigo 4.º do RMUE, que estabelece o cálculo correspondente ao custo 
por metro quadrado de construção e sua aplicação à área útil de construção, e à comunicação aos 
técnicos autores dos projectos. 

Deliberado, ainda, suscitar à AMO o agendamento de reunião para apreciação do novo 
regime das taxas e licenças municipais. 

 
CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 

 
Após o Senhor Vice-Presidente haver informado, na sequência da publicação do Decreto-

-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que veio regulamentar o Conselho Municipal de Educação e a 
Carta Educativa, que o Município de Peniche passou a ter competência para conduzir o processo 
de planeamento e organização da rede educativa local, tendo para o efeito iniciado um processo 
de diagnóstico através da recolha de um conjunto de informações e dados estatísticos que 
conduziram à elaboração do documento em epígrafe pela empresa CEDRU, L.da a quem foi 
adjudicado o respectivo trabalho, e dado conhecimento que o cronograma de execução da Carta 
Educativa, que foi presente, iria ser remetido ao Conselho Municipal de Educação, Assembleia 
Municipal, Agrupamentos e Conselhos Executivos das Escolas e IPSS para apreciação, e ser 
objecto de publicação na página da Internet e sujeição a discussão pública, no período de 10 dias, 
a partir do próximo dia 15, usou da palavra o Senhor Dr. Luís Cordeiro, representante da 
CEDRU, que fez a apresentação do documento na sua extensão, de que se destacam as seguintes 
vectores: 

1) Enquadramento e Contextualização da Carta Educativa 
- Novos Desafios da Educação  

2) Enquadramento Territorial 
- Inserção Regional 
- Demográfica 
- Povoamento e Rede Urbana 
- Base Económica e Social 

3) Diagnóstico Estratégico da Rede Educativa 
- Oferta e procura do Ensino 
-Acção Social Escolar e Transportes Escolares 

4) Propostas de Intervenção na Rede Educativa 
- Política Educativa Municipal 
- Objectivos a Prosseguir 
- Reorganização da Rede Educativa 
- Programas de Intervenção 
- Monitorização – Recolhas, organização da informação e avaliação dos resultados. 

Agradeceu, também, o envolvimento e contributos dos técnicos municipais e agentes 
educativos locais e informou das possíveis fontes de financiamento que estão associadas ao 
referido projecto. 
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Senhor Presidente da Câmara: 
- Felicitou a participação activa e o cumprimento dos prazos pelos funcionários; 
- Referiu que o documento é um excelente ponto de partida, que vem ao encontro dos 

objectivos e das suas expectativas; 
- Disse que o documento iria ser disponibilizado à equipa que está a elaborar a Magna 

Carta do Desenvolvimento Futuro de Peniche e anexada aos projectos relativos ao Plano de 
Acção do Oeste. 

 
Senhor Vice-Presidente:  
- Informou que se realizaram reuniões com todos os Agrupamentos e que na elaboração 

do documento esteve sempre patente o equilíbrio da realidade educativa local, procurando-se 
minimizar os aspectos negativos associados ao encerramento de escolas, caso da escola de 
Casais de Mestre Mendo em que não houve flexibilidade para o não encerramento; 

- Disse que se pretende um documento participado por todos os interessados e por essa 
razão propõe o prazo mais alargado de discussão pública dos concelhos da região. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Agradeceu a exposição realizada e felicitou a CEDRU, o Prof. Raul Santos e a Técnica 

Superior Raquel Madeira pelo trabalho apresentado; 
- Chamou a atenção para algumas correcções de pormenor a introduzir e disse que iria 

fazer chegar os seus contributos; 
- Lembrou que a Carta Educativa deverá ser flexível e dinâmica em que a monitorização 

é factor fundamental face às alterações constantes do PDM, do Governo e até do próprio sistema 
educativo; 

- Referiu que o documento, do ponto de vista técnico, coincide muito pessoalmente com 
o que entende para Peniche na área da Educação; 

- Lançou desafio no sentido de, nos mesmos moldes e como instrumento de 
planeamento, avançar-se para a elaboração da Carta Desportiva. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Felicitou a empresa e os demais intervenientes directos que participaram na elaboração 

do documento; 
- Referiu que da leitura superficial que efectuou ficou com algumas dúvidas 

relativamente à localização de novos equipamentos, tendo sugerido a remessa do documento às 
equipas que estão a produzir os planos de urbanização de Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-
-Rei. Perguntou, também, e uma vez que Peniche não tem plano de pormenor, se a localização 
está prevista para a zona central da cidade; 

- Manifestou a sua preocupação sobre o futuro das escolas do centenário; 
- Perguntou se as iniciativas não públicas que possam surgir entretanto têm que se 

conformar com a Carta Educativa. O Senhor Presidente da Câmara informou que os privados 
devem adaptar-se às condições fixadas. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Deu os parabéns pelo trabalho realizado. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Salientou o aspecto colocado pelo Senhor Vereador Joaquim Raul sobre o avançar-se 

para a Carta Desportiva, tendo alvitrado que se replicasse a metodologia usada para a Carta 
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Educativa; 
- Sugeriu a realização de iniciativa de apresentação no Auditório Municipal, no dia 21 

(quarta-feira), pelas 21.30 horas, informação que os serviços deverão colocar na página do 
Município da Internet; 

- Deu indicação das datas das reuniões em que se perspectiva a apreciação da Carta 
Educativa pelo Conselho Municipal de Educação (13 de Abril) e a aprovação pela Assembleia 
Municipal, provavelmente, no dia 27 de Abril. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente o Proc.º N.º 477/06, em nome de Construções Estradense, L.da, para 

proceder a alterações no decurso da obra, sita na Rua das Flores, no Lugar da Estrada, já presente 
em reunião anterior e acompanhado, agora, de uma informação do DPGU sobre uma alegada 
utilização abusiva de um alvará de construção civil e quanto à prossecução do processo de 
licenciamento. 

- Deliberado comunicar ao Ministério Público para procedimento criminal por 
falsificação e ao IMOPPI para os efeitos que julgar convenientes e remeter ao Senhor Consultor 
Jurídico Dr. Mário de Carvalho a informação prestada pelo DPGU, datada de 13 de Março de 
2007, para análise e prestação de parecer sobre a concordância ou não da interpretação nela 
contida. 

 
REUNIÕES DE CÂMARA: 

 
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 15 de Março, 

quinta-feira, pelas 18.00 horas, para apreciação do QREN - Quadro de Referência Estratégica 
Nacional – Plano de Acção da Região Oeste. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada 
em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei 
número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


