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ACTA N.º 9/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011:
Aos dezanove dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, 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, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:
Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Agradeceu aos Senhores Vereadores do PSD a sua disponibilidade para trocarem de
gabinete.
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 30 de Março, presidiu ao Conselho Municipal de Segurança e à Comissão
Municipal de Protecção Civil.
- No dia 1 de Abril, participou numa iniciativa do PCP, subordinada ao tema “Mar”.
- De 4 a 8 de Abril, participou no VI Congresso de Planeamento e Gestão das Zonas
Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa, que se realizou em Cabo Verde.
- De 9 e 15 de Abril, participou em iniciativas da Semana da Juventude. Fez referência
ao facto de ser um evento organizado por diversas instituições, que obteve grande sucesso, e
felicitou a organização e as diversas entidades que se lhe associaram.
- No dia 11 de Abril, participou numa reunião no Município de Vila Franca de Xira, para
partilha de dificuldades e desafios da vivência municipal de pessoas de etnia cigana. Informou
que foi constituído um grupo de trabalho, formado pelos municípios de Peniche, Beja, Évora
Vila Franca de Xira e Alcobaça, para troca de conhecimentos e estratégias, cujo resultado final
será enviado ao Instituto da Segurança Social.
- No dia 11 de Abril, recebeu uma equipa da RTP, no âmbito da cobertura televisiva da
Semana da Juventude para o programa “Portugal no Coração”.
- No dia 11 de Abril, participou numa reunião da comissão organizadora do IV
Congresso do Oeste.
- No dia 12 de Abril, reuniu-se com a administração da ARH Tejo. Informou que irão ser
instalados sanitários na Praia da Consolação (sul), em substituição dos danificados pela
intempérie, e que a concessionária do apoio de praia da Praia da Consolação (norte), junto à
fonte, já foi notificada para remover a estrutura.
- No dia 12 de Abril, participou na reunião do Conselho de Administração dos SMAS.
- No dia 13 de Abril, reuniu-se com a Directora do Centro de Emprego de Caldas da
Rainha, para tratarem de assuntos relacionados com o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e
da situação do emprego/desemprego no Concelho de Peniche. Informou que o DPGU irá
informar o GIP dos novos investimentos que poderão surgir no Concelho, nomeadamente ao
nível de hotelaria e restauração, para que possa ser fomentada a formação necessário para o
preenchimento de postos de trabalho.
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- No dia 13 de Abril, participou na reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta
Contra Incêndios, onde foi aprovado o plano para 2011.
- No dia 13 de Abril, recebeu a delegação da Comissão de Pescas do Parlamento
Europeu. Agradeceu às entidades envolvidas na recepção à comitiva, nomeadamente à
OPCentro, CAPA, IPTM e Docapesca.
- No dia 14 de Abril, participou na gravação de um programa televisivo, produzido sob a
responsabilidade do programa “Prove Portugal, que destaca o peixe como um grande produto
nacional.
- No dia 14 de Abril, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM.
- No dia 14 de Abril, participou na Assembleia Geral da “AMO Mais”.
- No dia 14 de Abril, participou na reunião do Presidente do Conselho de Administração
e do Director Clínico do CHON com membros da Câmara e Assembleia Municipais de Peniche.
- No dia 15 de Abril, recebeu o pintor Rui Mota Carmo, que ofereceu ao Município um
quadro da sua autoria.
- No dia 15 de Abril, reuniu-se com a Vice-Presidente da CCDR-LVT, tendo sido
abordada a questão dos espaços turísticos e do PROT.
- No dia 15 de Abril, recebeu representantes da Oceano XXI e da Exponor, para tratarem
de assuntos relacionados com o “Fórum do Mar”, que se realizará de 16 a 19 de Junho.
- No dia 16 de Abril, participou na sessão de abertura do XIV Congresso de Estudantes
de Biologia.
- No dia 16 de Abril, visitou o “Festival de Sopas” que se realizou em Coimbrã. Felicitou
a organização e as entidades envolvidas pela iniciativa.
- No dia 16 de Abril, participou no seminário organizado pelo Município de Lisboa na
Biblioteca Museu República e Resistência.
- No dia 16 de Abril, participou na sessão de entrega de diplomas da iniciativa do
Sporting Clube da Estrada “O saber não ocupa lugar”.
- No dia 18 de Abril, participou nas comemorações do Dia Internacional de Monumentos
e Sítios, nomeadamente num seminário realizado na ESTM.
Deu também conhecimento do seguinte:
Que faleceu o Senhor António Duarte Silva, antigo presidente da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, com quem tem trabalhado no âmbito do “Mais Centro - Programa Operacional
da Região Centro”.
Que o Parque Municipal de Campismo esteve com o funcionamento suspenso durante
dois dias, na sequência de uma vistoria feita pela ASAE. Esclareceu que não estavam em causa a
segurança dos utentes ou a saúde pública.
Que a Academia de Xadrez António Mamede Diogo obteve três títulos de campeão
nacional de xadrez, conquistados no dia 15 de Abril. O Senhor Presidente da Câmara felicitou a
academia pelos resultados obtidos.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 6 a 19 de
Abril corrente:
Reuniões:
- Com o Presidente da Direcção e com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, sobre o conteúdo do protocolo a estabelecer, sobre a secção destacada de Serra d’El-Rei, envolvendo também a Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei. Informou que a Direcção e o
Comando dos Bombeiros, não apresentaram uma proposta para ser oportunamente apreciada
entre as partes envolvidas.
- Com a Comissão Organizadora do XII Festival Sabores do Mar/II Expo-Peniche 2011.
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- Do Conselho de Administração dos SMAS.
- Da Comissão Municipal de Trânsito, onde foram apresentados os seguintes assuntos:
Projecto de organização de estacionamento junto ao Palácio da Justiça; Apresentação do trabalho
sobre zonas de estacionamento existentes e a criar; Proposta de sinalização destinada aos utentes
do Parque de Campismo e Caravanismo no Concelho; Proposta de ordenamento do trânsito e
criação de zonas de estacionamento na Rua Calouste Gulbenkian, em Peniche. O Senhor Vice-Presidente informou que todas as propostas apresentadas mereceram a concordância dos
membros da Comissão Municipal de Trânsito.
- Com a Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar,
a propósito da realização da Semana Académica, que terá lugar de 4 a 7 de Maio, em Peniche.
- Com o Conselho de Administração do CHON e com a Assembleia Municipal, sobre o
Hospital de Peniche. O Senhor Vice-Presidente disse que, a concretizar-se o conjunto de
compromissos assumidos pelos Conselhos de Administração do CHON, estão ultrapassadas as
principais dúvidas/questões que existiam.
- Com os responsáveis do desporto escolar na Região Oeste, sobre a prova nacional de
Orientação, que terá lugar no nosso Concelho, no mês de Maio.
- Com representantes do “LeaderOeste”, sobre apoios deste programa ao Projecto Fórum
Multi-Usos de Serra d’El-Rei.
Outras actividades e eventos:
- A convite do Clube Taekwondo de Peniche, no jantar de boas-vindas aos atletas que
participaram no VIII Open Internacional de Taekwondo “Cidade de Peniche 2011”. Informou
que a iniciativa teve lugar nos dias 9 e 10 de Abril, no Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2.3 D.
Luís de Ataíde, e contou com a presença de cerca de 30 clubes nacionais e internacionais,
nomeadamente da Suíça, França, Irlanda, Espanha, Noruega, e Paquistão, num total de 400
atletas.
- Na iniciativa com a delegação da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu, que
visitou Peniche, no dia 13 de Abril.
- A convite da Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã, no 2.º
Festival de Sopas, no qual participaram algumas Associações de Freguesia de Atouguia da
Baleia. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, felicitou todas as Associações que
participaram neste evento.
- Na entrega de prémios do Concurso de Pesca Desportiva, promovido pela Secção de
Pesca do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche.
- Na cerimónia de abertura da VI Semana da Juventude.
- Na abertura da Exposição “O Céu como limite”, de Ahmad Kavousian.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que se deslocou às Freguesias de
Atouguia da Baleia e Conceição, acompanhado por técnicos do DOM, para ver algumas
intervenções a efectuar nestes dois territórios.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- Participou no Festival de Sopas, promovido pela Associação de Cultura e Recreio D.
Inês de Castro.
- Participou na reunião do núcleo executivo do ACES-ON.
- Reuniu-se com os presidentes de Junta de Freguesia, para tratarem de assuntos
relacionados com os apoios sociais existentes no Concelho.
Prestou, ainda, as seguintes informações:
- Da forma como decorreu a Semana da Juventude e agradeceu à organização, às
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entidades envolvidas no espaço mostra, a todos os que apoiaram e aos trabalhadores do
Município.
- Que irá decorrer um workshop sobre a condição da pessoa sem-abrigo, no dia 27 de
Abril, no Edifício Cultural do Município de Peniche.
- Que o período de candidatura ao “Porta 65 Jovem” decorrerá de 26 de Abril a 27 de
Maio, disponibilizando o Serviço de Acção Social, Solidariedade e Habitação apoio na
formalização das candidaturas para quem pretender.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento de que foram aprovadas as primeiras quatro candidaturas no âmbito
do GAC Oeste, relacionadas com actividades marítimo-turísticas.
- Informou de como decorreu a segunda reunião da Assembeia Geral da Valorsul.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Perguntou se existem novas informações sobre o funcionamento da ET de Peniche do
CRI Oeste. O Senhor Presidente da Câmara informou que, face à redução de recursos humanos,
com a não renovação de contratos a tempo determinado, se perspectiva que as ET passem a
funcionar em regime de rotação, para evitar a deslocação dos utentes.
- Perguntou quando são pagas as senhas de presença aos membros da Assembleia
Municipal e lembrou que o pagamento de valores referentes a anos diferentes num mesmo ano
poderá agravar o escalão do IRS.
- Relativamente ao SIADAP, perguntou se foi dado conhecimento da homologação da
classificação final dos funcionários, referente ao ano de 2009. O Senhor Presidente da Câmara
informou que o assunto está a ser tratado.
- Perguntou quando é que os funcionários que apresentaram requerimento para a
ponderação curricular recebem uma resposta. O Senhor Presidente da Câmara informou que
estão a ser vistos todos os casos que estão nessas condições e não apenas os dos trabalhadores
que apresentaram requerimentos e que por isso o processo será mais moroso.
- Disse que a Câmara tem obrigação de colaborar com o Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, no sentido de se obter uma solução para dar continuidade à acção
social que aquele Centro presta ao apoiar os seus associados, nomeadamente aos aposentados
com pensões de baixo valor. O Senhor Presidente da Câmara disse que, por iniciativa sua, estará
presente na Assembleia Geral, que se realizará no dia 5 de Maio, e que faz questão de
acompanhar todo o processo e que todos têm noção da dimensão social da situação. A Senhora
Vereadora Clara Abrantes deu conhecimento dos contactos que efectuou junto dos serviços
sociais da Câmara Municipal de Lisboa e de que a Presidente da Direcção do CSPCMP está a
trabalhar para se encontrar uma solução para o problema.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse querer felicitar o restaurante “Tasca do Joel” pela sua participação no evento
“Peixe em Lisboa”, onde estiveram representados os melhores restaurantes, e mostrar a sua
gratidão e reconhecimento por o Concelho de Peniche estar tão bem representado numa mostra
tão importante. O Senhor Presidente da Câmara disse associar-se às felicitações e informou que o
Município não teve conhecimento oficial desta participação. O Senhor Vice-Presidente informou
que foi convidado para visitar este evento pelos Senhores Nuno Mata e Sérgio Viralhadas.
- Disse que nos arranjos que estão a ser realizados no Largo de São José, na vila de
Atouguia da Baleia, junto ao posto de abastecimento de combustíveis, deveriam ter sido
utilizados materiais idênticos aos que foram utilizados no outro lado da rua e aos que irão ser
utilizados junto ao Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, no mesmo largo. O Senhor
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Presidente da Câmara disse que por se tratar de uma zona de trabalho é natural que os materiais
tenham que ter uma resistência diferente. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que o
projecto foi aprovado em reunião de Câmara. O Senhor Vereador Luís Ganhão lembrou que o
projecto não trazia memória descritiva e disse que os técnicos do Município devem ter cuidado
na análise dos materiais a utilizar.
- Perguntou qual o ponto de situação da cedência da capela de São Bernardino. O Senhor
Presidente da Câmara deu instruções para que a Divisão Administrativa promova uma reunião
com todas as entidades que participaram na celebração do protocolo, para esclarecer a situação
do imóvel e para apreciar os termos do mesmo.
- Perguntou para quando está prevista uma intervenção no caminho de acesso à Praia da
Almagreira, semelhante à realizada no acesso ao Pico da Mota. O Senhor Presidente da Câmara
disse que a ARH Tejo vai fazer um levantamento das possíveis intervenções a realizar no
Concelho, nomeadamente nos acessos às praias, ficando a sua concretização dependente do facto
de haver ou não dinheiro.
- Perguntou para quando está prevista a realização da obra de requalificação da zona
envolvente à Fonte Gótica, na vila de Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente da Câmara disse
que, numa primeira fase, foi realizada uma intervenção profunda de restauro de toda a fonte,
feita por técnicos municipais, estando a requalificação da zona envolvente dependente das
condições financeiras, uma vez que a obra está orçada em cerca de 250 mil euros.
- Disse já ter alertado para o estado degradado do acesso à Praia de São Bernardino (sul),
e perguntou se existem desenvolvimentos. O Senhor Presidente da Câmara informou que o
INAG lhe comunicou que estão em preparação as peças de procedimento para lançamento do
concurso público para execução da obra de consolidação das arribas de São Bernardino,
prevendo-se a adjudicação para o final do ano, se houver disponibilidade orçamental para o
efeito. O Senhor Presidente da Câmara aproveitou para informar, também, relativamente às
intervenções a efectuar nas arribas de Consolação, que o INAG estima que ainda neste mês de
Abril seja concluída o “projecto base”. O Senhor Vice-Presidente disse que o Município de
Peniche não tem condições para poder intervir nos acessos à Praia de São Bernardino, porque
esta intervenção é da exclusiva responsabilidade do INAG.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Relativamente à situação do Centro Social da CMP, disse que leu o Decreto-Lei n.º
13/2011, de 25 de Janeiro, tendo ficado com muitas dúvidas relativamente ao seu conteúdo
referindo da necessidade de obtenção de mais informação, designadamente, junto de outras
estruturas congéneres ou de outras câmaras que se confrontam com o mesmo problema.
- Solicitou informação dos serviços municipais sobre o ponto de situação da queixa
apresentada contra as obras ilegais que foram efectuados num edifício, sito no Largo de São
Paulo, em Peniche, apresentada por um munícipe na reunião de câmara de 11 de Janeiro de 2011
e também colocada por si, na reunião de câmara de 10 de Março de 2011. O Senhor Presidente
da Câmara deu instruções aos serviços para trazerem a informação solicitada à próxima reunião
de Câmara.
- Felicitou a Senhora Vereadora Clara Abrantes e toda a organização da Semana da
Juventude, pela forma como o evento decorreu.
- Relativamente à reunião em que participou, com mais eleitos locais, com a
administração do CHON, referiu que, em sua opinião, é necessário que seja emitida uma nota
pública com todas as informações que foram transmitidas pela Administração do CHON,
relativamente ao que será, no futuro, o nosso Hospital de Peniche e também as explicações que
deram relativamente às razões de desactivação de serviços e equipamentos que se têm verificado
naquela unidade hospitalar.
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- Referiu-se ao mau cheiro proveniente da fábrica da ESIP, no passado sábado, indicando
que, não obstante a realização de investimentos por parte da empresas, esta desagradável
situação tem sido recorrente nos últimos tempos, com manifestos prejuízos para o bem-estar das
pessoas, principalmente as que frequentam a praia de Gamboa. Sugeriu e realização de um
contacto com a empresa no sentido desta, rapidamente, encontrar uma solução para o problema.
O Senhor Presidente da Câmara informou que já tinha encarregado os SMAS de averiguarem o
que se passa.
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. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia
cinco de Abril, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente
distribuído pelos membros da câmara.
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo Senhor
Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de presidente, no dia 7 de Abril de 2011, e
por si, nos dias 11 e 15 de Abril de 2011, ao abrigo de deliberações de delegação de
competências em matéria de licenciamento de obras. (M-Doc1)
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Carta, datada de 22 de Outubro de 2004, de Maria da Saudade Petinga Neves Marnoto,
solicitando que lhe sejam pagas as despesas de saúde resultantes de um acidente de viação de
que foi vítima, na Avenida Papa Paulo VI, em Peniche, alegadamente por o piso se encontrar em
mau estado de conservação, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de
informação do Gabinete Jurídico, datada de 7 de Abril de 2011.
- Considerando que a responsabilidade pelos danos em questão é também desta edilidade,
mas de forma diminuída, conforme explanado no parecer jurídico apresentado, deliberado
atribuir à requerente, como valor indemnizatório, a quantia de 2000,000 euros.
* Ofício n.º 214/2011, datado de 1 de Abril de 2011, da Freguesia de Serra d'El-Rei,
dando conhecimento da necessidade de prover o lugar deixado vago pelo falecimento de um
trabalhador daquela freguesia e propondo a contratação de um novo trabalhador através de um
Contrato Emprego Inserção.
- Deliberado concordar com o proposto. (4910)
* Informação, datada de 11 de Abril de 2011, do Departamento de Energia e Ambiente,
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dando conhecimento de que o titular do lugar de terrado da feira mensal de Peniche V12 registou
três faltas consecutivas nas últimas feiras.
- Deliberado notificar o feirante, nos termos propostos pelo Director do DEA. (M-Doc2)
* Informação, datada de 12 de Abril de 2011, do Parque Municipal de Campismo, dando
conhecimento de que os Senhores Elsa Maria Martins e Francisco Ferreira Martins, pretendem
fazer doação ao Município de Peniche de um veículo de marca “Pluma”, modelo “Residencial”,
com a matrícula P-28848 5.
- Deliberado aceitar a doação e autorizar o Senhor Presidente da Câmara assinar o
respectivo contrato. (M-Doc3)
* Informação, datada de 15 de Abril de 2011, do Serviço de Aprovisionamento,
solicitando parecer prévio vinculativo para a contratação do serviço de um motorista de
transportes colectivos, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril.
- Deliberado emitir favorável, nos termos da informação supramencinada.
A câmara tomou ainda conhecimento do seguinte expediente:
* Informação, datada de 15 de Abril de 2011, do Pelouro da Educação, dando
conhecimento do resultado da verificação feita para aferir se os bolseiros do ensino superior
recebem benefícios de qualquer outra entidade para o mesmo fim e dos procedimentos que serão
tomados para cumprimento do respectivo regulamento.
* Informação sobre a IV Feira de Ensino, Formação e Emprego – Orienta-te, com
estimativa de custos e proveitos financeiros.
* Informação sobre as comemorações do aniversário do 25 de Abril de 1974, com
programa das actividades a realizar no Concelho e estimativa de custos financeiros.
* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais, de 4 a 29 de Abril de 2011.
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
* A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os
seguintes apoios:
1) Vinte sacos de cimento, vinte metros de lancil de 12, vinte e cinco toneladas de pó de
pedra e quarenta metros quadrados de pavê, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para aplicar na
Rua Nossa Senhora da Conceição, naquela vila, no valor estimado de 351,60 euros. (4287)
2) Autorizar a utilização de uma sala do Edifício da Parreirinha e o empréstimo de
catorze mesas de plástico, à Associação Juvenil de Peniche, para a realização da 4.ª edição da
iniciativa “Abril Livros Mil”. (5057)
3) Emprestar vinte e cinco mesas articuladas e setenta cadeiras de plástico, à Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho, para a realização de uma Lan Party. (4790)
4) O apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado em carta,
datada de 6 de Abril de 2011, para a realização da X Semana Académica, organizada pela
Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, e isenção de
taxas pela emissão de licenças municipais. (M-Doc4)
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5) O apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado em carta,
recebida em 11 de Abril de 2011, para a realização das comemorações do XVI aniversário da
Casa do Benfica de Peniche, e isenção de taxas pela emissão de licenças municipais. (5224)
6) Um subsídio, no valor de 6000,00 euros, à Associação Cultural, Desportiva e
Recreativa de Casais de Mestre Mendo, para comparticipação nas despesas de reparação do
telhado do seu edifício-sede.
7) Autorizar a utilização da Capela de Santa Bárbara, sita na Fortaleza de Peniche, para a
realização do workshop “Territórios de Fronteira: entre a depressão e a somatização”, que se
realizará no dia 17 de Maio, organizado pelo NIASM – Núcleo de Intervenção na Área da Saúde
Mental. (4424)
8) O apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado em carta,
datada de 15 de Abril de 2011, e autorizar a utilização do Pinhal Municipal do Vale Grande e da
respectiva casa do guarda, para a realização dos Campeonatos Nacionais de Orientação do
Desporto Escolar, nos dias 13 a 15 de Maio de 2011, organizados pela Equipa de Apoio às
Escolas do Oeste da DRELVT. (M-Doc5)
9) Assumir o pagamento de 50% do valor do aluguer de um sistema de som, até ao valor
máximo de 1000,00 euros, com IVA incluído, para apoio a uma festa de homenagem ao cantor
Beto.
* Foi ainda deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de
13 de Abril de 2011, que autorizou a concessão de um subsídio, no valor de 1000,00 euros, ao
Clube Stella Maris de Peniche, para comparticipação nas despesas com a actividade de hóquei
em patins.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, na sequência do requerimento que foi apresentado, deliberou autorizar que
seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas,
denominado “Gamboa”, sito no Largo do Farolim – Praia de Peniche de Cima, em Peniche, de
que é exploradora a empresa, Rapanui – Animação Turística Unipessoal, L.da, com validade até
31 de Dezembro de 2011.
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
Foram presentes, para efeitos de aprovação, as seguintes minutas de protocolos a celebrar:
* Com a EMAM – Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, o qual tem como
objectivo a aprovação do interesse cultural e científico sobre o tema e a concretização do
projecto “Passaporte do Mar”.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e remetê-lo à Assembleia Municipal.
(M-Doc6)
* Com a Freguesia de Atouguia da Baleia e com a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, o qual visa a gestão do Centro Interpretativo
de Atouguia da Baleia através do desenvolvimento de actividades e iniciativas visando a
identificação, estudo, conservação, valorização e divulgação do património histórico e cultural
objecto do referido Centro Interpretativo e a dinamização do espaço multi-usos correspondente à
igreja de São José.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. (M-Doc7)
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PATRIMÓNIO:
Loteamento Municipal – Casal da Cruz, Atouguia da Baleia:
* Elaborado pelo DEPPC, foi presente um estudo de alteração ao loteamento municipal
em epígrafe, o qual foi objecto de aprovação, em reuniões camarárias, de 6 de Agosto de 1991 e
22 de Fevereiro de 1994.
- Deliberado dar a concordância de princípio à alteração agora proposta, que consiste na
exclusão da área total de intervenção do loteamento da área de 579,38 m2, correspondente aos
lotes A56 a A60 e a 22,38 m2 do domínio público, e promover o inquérito público, nos termos
dos artigos 22.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção.
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PENICHE, DO
EXERCÍCIO DE 2010:
* A Câmara passou a apreciar os documentos de prestação de contas relativos à gerência
de 2010, os quais apresentam, quanto aos principais indicadores, os seguintes valores:
A – Controlo orçamental da despesa:
- Compromissos assumidos ............................... 26.045.903,60 €
- Despesa paga ................................................... 16.284.955,83 €
B – Controlo orçamental da receita:
- Receita cobrada ............................................... 17.015.753,48 €
C – Balanço:
- Total do Activo Líquido .................................. 33.135.108,18 €
- Total dos Fundos Próprios ............................... 10.567.538,77 €
- Total do Passivo .............................................. 21.389.011,16 €
D – Demonstração de resultados:
- Total de Custos e Perdas .................................. 15.895.376,13 €
- Total dos Proveitos e Ganhos .......................... 15.701.551,06 €
- Resultado Líquido do Exercício .......................... -193.825,07 €
E – Fluxos de caixa:
- Saldo inicial .......................................................... 827.510,98 €
- Total dos recebimentos .................................... 18.006.381,92 €
- Total dos pagamentos ...................................... 17.553.344,00 €
- Saldo final .......................................................... 1.280.548,90 €
F – Resultado líquido do exercício: ................................ -193.825,07 €
a) Reforço do património (51) ............................................... 0,00 €
b) Reservas legais (571) (5%) ................................................ 0,00 €
- Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos edis da CDU, e três abstenções,
dos edis do PSD e do PS, aprovar os documentos de prestação de contas do Município de
Peniche, do exercício de 2010.
Deliberado, também, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal,
para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
Foram apresentadas as seguintes declarações de voto:
«Declaração de voto:
Os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se na votação do Relatório e
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Conta de Gerência da Gestão Municipal do Ano de 2010 por entenderem que, embora o conjunto
dos documentos esteja bem elaborado na maioria dos seus itens, reflecte sobre a implementação
de mau e irrealista Plano de Actividades e Orçamento.
Tratou-se de um ano de gestão em que, mais uma vez, se evidencia uma execução
orçamental de pouco mais de 50% tanto na receita como na despesa, um aumento de quase
quinhentos mil euros nas dívidas a fornecedores e uma quase total ausência de medidas
inovadoras de contenção de despesa que permitam acalentar perspectivas de futuro.
Para além disso, lamentamos o curtíssimo espaço de tempo dado aos vereadores sem
funções executivas para análise do Relatório e Contas o que não permitiu uma análise mais
cuidada de todos os documentos.
Peniche, 19 de Abril de 2011.
Os Vereadores do Partido Social Democrata»
«Declaração de voto:
O Vereador do Partido Socialista absteve-se na votação do Relatório de Gestão e Contas
de Gerência da Câmara Municipal de Peniche relativo ao ano de 2010, pelos seguintes motivos:
- Por considerar que a actividade da Câmara, desenvolvida durante o ano de 2010, ficou
muito aquém do orçamento aprovado para o referido ano com um grau de execução de cerca de
50% do previsto. Para um orçamento de 31,598 milhões de euros, verificou-se que a execução
foi apenas de 16,756 milhões de euros. Estes resultados reflectiram a nossa chamada de atenção,
aquando da elaboração do referido orçamento, onde considerámos existir um elevado grau de
irrealismo na sua elaboração.
- Por considerar que as Despesas Correntes têm vindo a aumentar, contrariamente ao que
seria desejável, isto é, o esforço financeiro da Câmara deve centrar-se não no incremento das
Despesas Correntes mas sim das Despesas de capital, designadamente quanto ao aproveitamento
apoios do QREN. Em 2006 o montante de Despesas Correntes era de 11,072 milhões de euros e
o mesmo valor em 2010 subiu para 13,103 milhões de euros. Significa um aumento em 4 anos de
cerca de 2 milhões de euros. Neste particular é de referir o aumento na rubrica de Encargos com
Pessoal, que em 2006 era de 5,699 milhões de euros e em 2010 foi de 7,208 milhões de euros.
- Por outro lado, por considerar que o aumento da dívida a terceiros continua a crescer,
situação que, cada vez mais, reduz a capacidade da actividade da Câmara relativamente ao
futuro, na resolução dos problemas com que os munícipes se debatem, tendo em vista o melhoria
da sua qualidade de vida. De 2006 para 2010 a Dívida a Terceiros da Câmara evoluiu de cerca de
8,112 milhões de euros para 12,846 milhões de euros o que traduz um aumento em 4 anos de
cerca de 4,7 milhões de euros. Nesta rubrica, de referir que a Dívida e Fornecedores e Outros,
que em 2006 foi de 2, 567 milhões de euros, tem vindo a aumentar, situando-se em 2010 para
4,998 milhões de euros.
- Finalmente, deixar uma nota para a necessidade duma actuação mais rigorosa na gestão
financeira do Município, com um mais apertado controlo nas despesas correntes e uma criteriosa
definição de prioridades de intervenção, por forma a que, com as condições conjunturais
adversas que se aproximam, a actividade da Câmara se venha a processar, no futuro, num quadro
de sustentabilidade financeira.
Peniche, 19 de Abril de 2011.
O Vereador do Partido Socialista»
1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO DE PENICHE PARA
2011:
* Foi presente a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual
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de Investimentos e ao Plano de Actividades Municipal para 2011, com o objectivo de absorver o
saldo da gerência de 2010 e consequente reforço de rubricas de despesa corrente e de capital e a
criação de uma rubrica no Orçamento da Receita.
- Deliberado aprovar e remeter o documento à Assembleia Municipal, para os efeitos
previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS,
DO EXERCÍCIO DE 2010:
* Foram presentes os documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento, relativos ao exercício de 2010, já aprovados pelo respectivo Conselho de
Administração, em sua reunião de 12 de Abril de 2011.
- Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos edis da CDU, e três abstenções,
dos edis do PSD e do PS, aprovar os documentos de prestação de contas do Município de
Peniche, do exercício de 2010.
Deliberado, também, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal,
para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
Foi apresentada a seguinte declaração de voto:
«Declaração de voto:
Os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se na votação do Relatório e
Conta de Gerência da Gestão dos SMAS referente ao Ano de 2010 por entenderem que, embora
o conjunto dos documentos esteja bem elaborado na maioria dos seus itens, reflectem sobre a
implementação de uma gestão inadequada para aqueles serviços.
Tratou-se de um ano de gestão em que, mais uma vez, se evidenciou a quase completa
descapitalização dos SMAS em favor do Município, o que conduz inevitavelmente a uma total
ausência de investimentos em estruturas de abastecimento de água, sobretudo à zona norte do
Concelho, que permitam ter um efeito multiplicador e acalentar perspectivas de futuro.
Para além disso, lamentamos o curtíssimo espaço de tempo dado aos vereadores sem
funções executivas para análise do Relatório e Contas o que não permitiu uma análise mais
cuidada de todos os documentos.
Peniche, 19 de Abril de 2011.
Os Vereadores do Partido Social Democrata»
1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2011 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:
* Foi presente a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa dos SMAS, aprovado
pelo Conselho de Administração, em reunião de 12 de Abril de 2011, que derivava
essencialmente da inclusão no Orçamento do saldo transitado do exercício anterior.
- Deliberado aprovar e remeter o documento à Assembleia Municipal, para os efeitos
previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL, SITO NA RUA MARQUÊS DE POMBAL,
EM PENICHE:
* Foi presente uma informação, datada de 13 de Abril de 2011, da DPOI, propondo a
abertura de procedimento para lançamento da empreitada da obra de remodelação do edifício
municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche.
Os técnicos do DPGU fizeram uma apresentação do projecto através de diapositivos.
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O Senhor Presidente da Câmara informou que o piso térreo do edifício será destinado ao
Museu das Rendas de Bilros, destinando-se os pisos superiores à instalação de diversos serviços
municipais. Os Senhores Vereadores deram a sua concordância ao destino proposto para o
edifício.
- Deliberado:
a) Aprovar os projectos e peças procedimentais apresentadas.
b) Proceder à abertura de concurso público, com preço base de 351 500,00 euros, nos
termos previstos no capítulo II do título III do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com o fundamento previsto na alínea b) do artigo 19.º
do mesmo código.
c) Designar para constituir o júri do procedimento o Senhor Vice-Presidente da Câmara,
Jorge Amador, que presidirá, Eng.º Florinda Monteiro e Dr.ª Liliana Alves, como membros
efectivos, e o Eng.º José Pires e a Dr.ª Margarida Gonçalves, como elementos suplentes.
d) Delegar no júri do concurso as seguintes competências: prestar esclarecimentos,
proceder a rectificações às peças concursais, identificação e introdução de erros e omissões por
sua iniciativa e análise e decisão sobre aceitação dos erros e omissões identificados pelos
interessados na fase própria.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º L5/89, em nome de Mateus Ventura Pereira Marteleira, para proceder a
alterações ao loteamento, sito em Casal do Botado.
- Deliberado aprovar a rectificação das infra-estruturas, nos termos da informação dos
SMAS, de 18 de Fevereiro de 2011.
* Proc.º N.º 51/11, em nome de Maurício Antunes Ribeiro, para proceder à ampliação do
apoio de praia da Praia do Molhe Leste.
- Deliberado aprovar e licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 1 de
Abril de 2011. Deliberado, ainda, reiterar a posição assumida, aquando da aprovação do projecto
inicial, de que a instalação deveria de estar implantada junto ao sistema de passadiços e não na
zona de areal ou cordão dunar primário, e declinar qualquer responsabilidade por eventuais
consequências advindas da localização escolhida.
* Proc.º N.º L3/89, em nome de Epolar - Empreendimentos Imobiliários, L.da, para
loteamento de uma propriedade, sita nos Casais do Baleal, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de uma exposição, datada de 11 de Março de 2011, sobre o lote reservado
para a construção de uma piscina, e de uma informação do Director do DPGU, datada de 21 de
Março de 2011.
- Tomado conhecimento.
* Informação do Director do DPGU, datada de 7 de Fevereiro de 2011, sobre a existência
de armazéns de exposição e venda de materiais de construção junto à EN 247, acompanhada de
parecer jurídico, datado de 24 de Março de 2011.
- Tomado conhecimento.
* Proc.º N.º F24/11, sobre a construção de um muro confinante com a via pública,
referente ao processo de obras n.º 336/10, em nome de Sérgio António Gregório Rosa.
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- Tomado conhecimento.
* Proc.º N.º 104/11, em nome de Surf Lodge Portugal, L.da, para construção de um
estabelecimento hoteleiro de 4 estrelas, na Avenida do Mar, n.º 132, em Casais do Baleal.
- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 18 de Abril de
2011, devendo, aquando a apresentação dos projectos das especialidades, ser apresentado um
projecto de arranjos exteriores que contemple um espaço para cargas e descargas e o número de
lugares de estacionamento proporcional às necessidades do estabelecimento.
* Proc.º N.º 169/10, em nome de Coopeniche – Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL,
para ampliação de um armazém, acompanhado de um pedido de isenção de taxas.
- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia, chamar o técnico responsável pela obra e
promover uma reunião com a direcção da Coopeniche.
INSTALAÇÃO DE UMA “LOJA BANDEIRA” DA MARCA RIP CURL, EM PENICHE:
* Estiveram presentes na reunião os Senhores Francisco Spínola e Miguel Oliveira, em
representação da marca Rip Curl, que fizeram uma apresentação do tipo de edifício que
pretendem construir em Peniche, para instalação de uma loja, uma escola de surf e um posto de
informações turísticas, nomeadamente sob surf.
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:
Para efeitos de execução imediata, foi submetida a votação a minuta da presente acta, nos
termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, tendo a Câmara deliberado a sua aprovação.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte e uma horas e trinta, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavou a pressente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do
Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo e assino.

