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ACTA N.º 32/2010 

 

         ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

         PENICHE, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2010: 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Peniche 

e Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 

António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-    

-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 

Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 

Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram nove horas e quarenta minutos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 

votação nominal. 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos 

dias vinte e sete de Agosto, vinte de Outubro e dois de Novembro, tendo sido dispensada a sua 

leitura por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos Senhores 

Vereadores. 

 

ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2011: 

 

O Senhor Presidente fez a apresentação e justificação da proposta inicial para o 

Orçamento Municipal de 2011 tendo referido que a mesma tem o enquadramento de contenção 

de que todos têm consciência. A sua preparação provocou e permitiu uma reflexão linha a linha, 

pelo que não sendo propriamente um orçamento de base zero é o resultado de um grande esforço, 

nomeadamente no que diz respeito às receitas e despesas correntes. 

Disse que houve grande preocupação e responsabilidade na sua preparação e da sua 

execução irá depender a tranquilidade económica e financeira do município. 

Referiu que a redução de custos se encontra reflectida nas prestações de serviços ao 

município por terceiros, sendo necessário internalizar alguns serviços, como a limpeza de praias 

ou a manutenção de espaços verdes. 

Lembrou o grande peso na despesa corrente com recursos humanos, que necessariamente 

terá que sofrer restrições, sendo que estas serão transversais a todos os serviços. Tentar-se-á 

optimizar os recursos existentes com a noção de que poderá correr-se o risco de uma diminuição 

na qualidade do serviço prestado. 

Disse que as receitas correntes podem ser optimizadas se houver uma optimização dos 

serviços, como por exemplo se fez agora para a feira mensal, e que as receitas de capital 

reflectem os investimentos em curso e as correspondentes comparticipações. 

Relativamente aos apoios às freguesias do concelho, disse que será cumprido o que está 

protocolado, quer ao nível das transferências quer ao nível do apoio através dos recursos 

humanos, propondo-se um corte nos combustíveis e nos materiais para execução de obras. 

Haverá um controlo interno para monitorização das cedências de materiais e do combustível 
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fornecido e será solicitado às freguesias uma partilha dos seus mapas de obras para evitar 

multiplicidade de obras e discrepâncias. 

Disse que a proposta prevê uma racionalização da utilização dos autocarros municipais, 

com a diminuição dos serviços alheios à actividade do município, e tentar-se-á encontrar espaços 

para a alienação de património, tendo em conta a procura e o mercado. 

 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes distribuiu pelos restantes membros da Câmara os 

documentos relativos à proposta do OM 2011 e deu uma explicação sobre o seu conteúdo e a sua 

interpretação. 

Referiu que o OM 2001 terá um valor global de 30,8 milhões de euros, o que representa 

uma redução global de 800 mil euros relativamente a 2010. 

Disse que se prevê uma redução nas receitas e nas despesas correntes de cerca 1 milhão 

de euros, relativamente a 2010, estando previsto um aumento quer das receitas quer das despesas 

de capital, reflexo dos investimentos em curso, nomeadamente as obras de recuperação do fosso 

das muralhas e de construção do CAR Surf, e das respectivas comparticipações. 

Informou que na próxima reunião serão entregues as propostas das Grandes Opções do 

Plano e do Mapa de Pessoal. 

 

PATRIMÓNIO: 

 

Cedência de terrenos para o Domínio Público Municipal: 

 

* Foram presentes duas propostas para cedências de terrenos a integrarem o domínio 

público municipal, sitos junto à Estrada Marginal Norte, em Peniche, em nome de Luísa Maria 

Marques Garcia Monteiro Rendeiro e outros e de António José Garcia Batim. 

- Deliberado solicitar o parecer jurídico da Dr.ª Fernanda Paula Oliveira. (C54/10 e 

C15/10) 

 

ESTUDO URBANÍSTICO: 

 

A Câmara deliberou que a DEPPC elabore um estudo que preveja a ocupação do espaço 

situado a sul da Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel, no seguimento dos artigos matriciais 205, 

206 e 207, incluindo a parte remanescente destes artigos, como espaço verde de utilização 

pública. 

Considerando que o referido espaço é composto por terrenos que são propriedade privada 

e terrenos municipais ocupadas por privados, deliberado, ainda, que a situação da propriedade 

seja regularizada, tendo em consideração os benefícios que a abertura da Rua Barbosa du Bocage 

teve para as propriedades que lhe são confinantes. 

 

RECLAMAÇÕES SOBRE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SUPERMERCADO “MODELO”: 

 

* Foi presente uma informação da Fiscalização Técnica de Obras com o histórico de 

todas as reclamações apresentadas no âmbito das obras de construção do supermercado 

“Modelo”. 

- Tomado conhecimento. 

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

A Câmara deliberou alterar a hora de início da próxima reunião ordinária, que terá lugar 
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no dia 30 de Novembro, para as 9.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos 

os membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita. 

 

A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 7 de Dezembro, 

terça-feira, com início pelas 9.30 horas, para apreciação dos Documentos Previsionais para 2011, 

tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da Câmara e com dispensa de 

convocação escrita. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo onze horas e trinta 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, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento de Administração e Finanças, em 

regime de substituição, a subscrevo e assino. 

 

 


