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ACTA N.º 21/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011:
Aos vinte dias do mês de Setembro 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-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas.
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:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- No dia 7 de Setembro, participou nas actividades de encerramento da Semana Tanto
Mar.
- No dia 7 de Setembro, recebeu uma equipa do INAG, para discussão do ponto de
situação das futuras intervenções nas arribas do Concelho. Deu conta da necessidade de se fazer
uma intervenção nas escadas de acesso ao porto Batel, na Consolação, e da erosão provocada
pelas águas pluviais nas arribas.
- No dia 8 de Setembro, reuniu-se com representantes das forças de segurança, no âmbito
da preparação do Rip Curl Pro Portugal 2011.
- No dia 8 de Setembro, reuniu-se com o Presidente do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar do Oeste Norte (CHON), para tratarem de diversos assuntos, nomeadamente a
avaria ocorrida no equipamento de RX do hospital de Peniche, a carta aberta ao Município de
Peniche sobre o funcionamento de diversos serviços do hospital de Peniche e o ponto de situação
de cada um dos pontos abordados na reunião havida entre o CA do CHON e representantes do
Município, concretamente os investimentos previstos para o hospital de Peniche. Relativamente
à carta aberta ao Município de Peniche, informou que solicitou ao senhor Presidente do CA do
CHON que desse a sua opinião, por escrito, sobre o seu teor, não tendo, até ao momento, esta
sido recebida nos serviços do Município. A Câmara registou o facto de não ter sido dada
qualquer resposta à solicitação do senhor Presidente da Câmara tendo por base a referida carta
aberta. Informou, ainda, que já solicitou ao senhor Presidente da Assembleia Municipal que o
assunto seja analisado por este órgão.
- No dia 9 de Setembro, reuniu-se com representantes da empresa ENOndas, no âmbito
do Cluster do Mar, tendo sido referido o posicionamento que Peniche poderá vir a ter no apoio à
logística da instalação e manutenção dos equipamentos de aproveitamento da energia das ondas,
nomeadamente atrás do seu porto.
- No dia 10 de Setembro, participou nas cerimónias fúnebres do Dr. Gonçalves Sapinho,
antigo presidente da Câmara Municipal de Alcobaça. Apresentou um voto de condolências à
família, a que se associaram os restantes membros da Câmara.
- No dia 11 de Setembro, participou na festa anual do lugar de Casais de Mestre Mendo.
- No dia 13 de Setembro, reuniu-se com a direcção da ACISCP, sobre a elaboração de
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um roteiro das empresas de Peniche.
- No dia 13 de Setembro, participou numa reunião com o senhor Vereador Jorge
Abrantes, os serviços do Município e as organizações de produtores, para avaliarem o interesse e
a viabilidade da certificação de origem do robalo.
- De 14 a 16 de Setembro, participou no Seminário da Energia das Ondas, no Funchal.
Referiu o interesse suscitado por uma empresa norueguesa de instalação de macro algas.
- No dia 16 de Setembro, participou na inauguração da exposição Os Postais da Primeira
República – Selecção de António Ventura, que está patente na Fortaleza de Peniche, e assistiu à
conferência do Dr. João Serra República e Republicanismo. Agradeceu a colaboração voluntária
do Dr. João Serra nesta iniciativa.
- No dia 16 de Setembro, participou na conferência de apresentação do Rip Curl Pro
Portugal 2011 à imprensa.
- No dia 19 de Setembro, recebeu a Capitão Ana Vaz, nova comandante do
Destacamento Territorial da GNR de Caldas da Rainha, tendo-lhe solicitado que a GNR assuma
as suas responsabilidades ao nível do policiamento, nomeadamente no Baleal, e sugerido o
reforço dos meios humanos e materiais, nomeadamente com a afectação de um veículo de
reboque, pela função dissuasora que poderá ter junto dos prevaricadores.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 7 a 19 de
Setembro corrente:
- Reuniu-se com alguns proprietários de terrenos sitos em Casais de Mestre Mendo, com
a presença do senhor Eng.º Paulo Cristino, da EDP, e do senhor Eng.º Nuno Cativo, Director do
Departamento de Energia e Ambiente do Município de Peniche, com o objectivo de se tentar
desbloquear as dificuldades com a negociação de terrenos para permitir a concretização do
projecto de infra-estruturas da EDP.
- Reuniu-se com representantes da Rip Curl e com diversos responsáveis pelos
departamentos do Município de Peniche, para tratarem da preparação do Rip Curl Pro Portugal
2011, a realizar em Peniche, entre os dias 15 e 24 de Outubro.
- Reuniu-se com representantes das forças de segurança e Comandante Municipal
Operacional, no âmbito do Rip Curl Pro Portugal 2011.
- A convite da Associação de Motociclismo de Peniche, esteve presente na entrega de
lembranças do 13.º Encontro Nacional Motard, realizado em Peniche, entre os dias 9 e 11 de
Setembro.
- Assistiu à inaugurou a exposição de fotografia e pintura Vidas em Peniche.
- Esteve presente na apresentação do livro Até Sempre, Padre Bastos, de autoria de
Mariano Calado.
- Presidiu à abertura do ano lectivo 2011/2012, na Escola Básica do 1.º Ciclo N.º 6 de
Peniche, sita no Bairro da Prageira.
- Esteve presente nas cerimónias de boas vindas e na entrega de prémios aos diversos
atletas representantes dos 15 países que participaram no Campeonato Euro-Africano Pesca
Submarina, realizado em Peniche, entre os dias 15 e 18 de Setembro.
- Esteve presente na festa de apresentação do Rip Curl Pro Portugal 2011, no espaço
TMN ao Vivo, em Lisboa.
- Participou na recepção à nova Comandante do Destacamento da GNR de Caldas da
Rainha, Capitão Ana Vaz.
- Participou numa reunião com a direcção da ACISCP, sobre a elaboração de um roteiro,
a distribuir gratuitamente aos associados e participantes do Rip Curl Pro Portugal 2011.
- Participou numa reunião com a equipa do INAG, sobre a intervenção na praia da
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Consolação.
- Assistiu às festividades anuais da localidade de Casais de Mestre Mendo.
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, prestou a seguinte informação sobre a abertura
do ano lectivo 2011/2012:
«A abertura do ano lectivo 2011/2012, para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, ocorreu no dia
14 de Setembro, para o Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, e no dia 15 de Setembro,
para o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde e para o Agrupamento de Escolas de Atouguia
da Baleia.
Neste âmbito, marcaram o início do ano lectivo, as intervenções feitas no Parque
Escolar, a saber:
 EB1 N.º 6 de Peniche (Prageira): foi alvo de intervenção ao nível do pátio escolar,
parque infantil, espaço de lazer, horta pedagógica, substituição do pavimento,
colocação de árvores e renovação das casas de banho.
 EB1 de Ferrel: intervencionada ao nível do telhado do segundo bloco e feita a
respectiva pintura do edificado.
 EB1 de São Bernardino: intervencionada ao nível das paredes, interior e exterior,
e respectiva pintura.
Estas intervenções resultam do bom trabalho dos colaboradores dos departamentos de
Obras Municipais, Planeamento e Gestão Urbanística, Energia e Ambiente, em articulação com o
Pelouro da Educação. Congratula-se o excelente trabalho desenvolvido pelo Engenheiro
Francisco Silva e pela Arquitecta Paisagista Sara Gomes.
Reorganização da rede escolar para 2011/12: o Ministério da Educação e Ciência,
através da Secretaria de Estado do Ensino e Administração Escolar, suspendeu o funcionamento
da EB1 N.º 2 de Atouguia da Baleia (Coimbrã). O Senhor Vice-Presidente reuniu-se com os
Encarregados de Educação e Agrupamento de Escolas. Foi assumido o compromisso do
transporte destes alunos – entre Coimbrã e Atouguia da Baleia – e, se necessário, assegurar o
acompanhamento destas crianças ao refeitório da EB 2.3 de Atouguia da Baleia no período de
almoço.
Dia 19 de Setembro, teve início o programa 2011/12 de Fruta nas Escolas (a primeira
distribuição realiza-se hoje [20 de Setembro] em todas as escolas do 1.º Ciclo). Prevenir a
obesidade infantil e promover hábitos alimentares saudáveis em meio escolar, são dois dos
objectivos fundamentais. No âmbito das Medidas de Acompanhamento ao Regime de Fruta
Escolar, as Hortas Pedagógicas, com enorme potencial educativo, irão merecer especial
atenção.
As Rendas de Bilros regressam às Escolas, iniciativa promovida pelo Pelouro da
Educação que envolve todos os alunos do 1.º Ciclo, Professores titulares de turma, Professores
das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), pessoal não docente e Comunidade Local,
mantém-se uma prioridade educativa no âmbito da inovação pedagógica. Contará em 2012 com
a sua 3.ª edição.
No âmbito do Programa de Generalização do Serviço de Refeições para a Educação PréEscolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, conta-se ultrapassar as 90 mil refeições fornecidas no ano
lectivo anterior. Procura-se proporcionar condições para que, numa óptica de generalização, mais
crianças possam ser abrangidas por este Serviço.
No âmbito da Acção Social Escolar, mantém-se o auxílio às famílias, para aquisição de
livros e material escolar.
As Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) contam com oferta nas seguintes
áreas: Actividade Física e Desportiva, Ensino de Inglês, Actividades Lúdico-expressivas,
tentando dar continuidade pedagógica a projectos iniciados no ano lectivo anterior, no âmbito da
educação para a segurança e educação alimentar. Este ano o concurso de recrutamento de
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docentes, voltou a efectuar-se através da plataforma da Direcção-Geral dos Recursos Humanos
da Educação, no total estão seleccionados 44 Professores.
Mantém-se o apoio no âmbito das Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Superior
(13 bolsas), reconhecendo-se a importância deste apoio social para os jovens residentes no
concelho. Um investimento da autarquia no valor total de 13 mil euros.
O Pelouro da Educação, representado pelo Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador e
o seu Secretário, Professor Raul Santos e Filipe Dias, promoveu as seguintes reuniões, do
Pré-escolar no concelho de Peniche:
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Geraldes;
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Casal Moinho;
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Bufarda;
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Ribafria;
 Reunião de recepção às Assistentes Operacionais na área da Educação;
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Alemão;
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Prageira;
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Colónia Balnear;
 Reunião com encarregados de educação e educadoras no J.I. Lugar da Estrada.»
O senhor Vice-Presidente apresentou o seguinte voto:
«Felicitação a nível Desportivo
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Jorge Amador, felicita Eduardo
Leitão, atleta natural de Peniche, que alcançou o lugar de vice-campeão europeu de Hóquei em
Patins. Eduardo Leitão foi atleta do Clube Stella Maris de Peniche mas, actualmente, joga no
Hóquei Clube de Turquel, mantendo a sua residência na cidade de Peniche.»
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- Participou num grupo de trabalho, no âmbito do CLAS, sobre empreendedorismo,
nomeadamente nas áreas de agricultura e pescas.
- Reuniu-se com diversas IPSS para preparação da Semana Sénior, que decorrerá de 1 a
9 de Outubro.
- Reuniu-se com diversas colectividades para preparação da proposta de atribuição de
subsídios.
- Assistiu à apresentação do novo livro de Mariano Calado, intitulado Até Sempre, Padre
Bastos.
- Reuniu-se com o Coordenador da Unidade de Saúde Pública para preparação de um
encontro de médicos.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento de como decorreu uma reunião, que teve lugar na Oeste CIM, para
apresentação do estudo realizado pela Deloitte, sobre o abastecimento de água e saneamento “em
baixa”.
- Informou que a informação solicitada pelo senhor Vereador Francisco Salvador, sobre
os subsídios atribuídos pela Câmara Municipal e cujas verbas ainda não foram entregues às
respectivos beneficiários, será entregue aquando da apresentação da proposta de atribuição de
subsídios anuais às colectividades, para poder contemplar este valores, estando já efectuado o
levantamento desde o ano 2003 até à actualidade.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
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- Lamentou que ainda não haja uma resposta para o pedido que efectuou no dia 28 de
Junho de 2011, sobre os subsídios atribuídos pela Câmara Municipal e cujas verbas ainda não
foram entregues às respectivos beneficiários. Perguntou o que não diria o actual presidente da
Câmara, há dois mandatos, enquanto vereador, se não recebesse resposta a uma solicitação sua.
Disse que é tempo demais para uma resposta que lhe parece simples, mas atendendo a que o
senhor Vereador Jorge Abrantes referiu que existem subsídios por pagar desde 2003 a
investigação deve ter sido demorada. Disse, ainda, que se se pretende ir acrescentando à lista os
subsídios que vão sendo entretanto atribuídos esta nunca mais estará concluída. Frisou que
pretende o ponto de situação à data em que efectuou o pedido. Interrogou-se porque existem
subsídios que são pagos no dia a seguir à tomada de decisão e outros demoram, pelo menos, oito
anos a serem pagos. Acrescentou que o teor da informação é importante para ele e restantes
membros da Câmara e que era sua intenção abandonar a reunião como sinal de desagrado, mas
atendendo às palavras do senhor Vereador Jorge Abrantes não o fará e que aguarda mais quinze
dias pela resposta ao solicitado.
- Lamentou que se tenha iniciado mais um ano lectivo sem que se tenha marcado a
passadeira para peões, na Rua do Farol, em Peniche. Disse que se trata de uma questão de
segurança, nomeadamente para as crianças que frequentam a EB 1.2.3, e que continua a alertar
para a situação porque, no dia em que houver um acidente, não quer ficar com peso na
consciência. O senhor Vice-Presidente disse que é necessário rectificar o passeio, intervenção
que será incluída no próximo mapa de obras.
- Lamentou que não tenha sido apresentada uma proposta à Câmara para alteração da
circulação automóvel em torno da igreja de São Pedro, conforme foi referido em reunião de 2 de
Agosto. O senhor Vice-Presidente disse que é uma questão que está associada à questão do
Largo 5 de Outubro, e que a Comissão Municipal de Trânsito é de opinião que a alteração
sugerida pelo senhor Vereador deverá ser executada na perspectiva de intervenção global do
trânsito na zona. Lembrou que as brigadas do DOM têm estado ocupadas, nos últimos meses,
com as intervenções nas escolas e com os apoios às festividades do Concelho, nomeadamente a
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que este ano necessitou de mais apoio do que nos anos
anteriores. Disse que as intervenções não são feitas por desrespeito pelas opiniões, mas por haver
dificuldades ao nível dos recursos humanos. A Câmara decidiu apreciar o assunto no período da
ordem do dia.
- Lamentou, ainda, que não tenha sido dado conhecimento à Câmara de qual a
sinalização que se encontra aprovada para algumas artérias da zona histórica de Peniche,
nomeadamente no último troço da Rua Garrett, entre a Rua Primeiro de Dezembro e a Avenida
das Escolas, conforme foi referido em reunião de 2 de Agosto.
- Congratulou-se pela beneficiação efectuada na EB 1 N.º 6 de Peniche, sita no Bairro da
Prageira. O senhor Presidente da Câmara referiu que nos últimos anos tem havido uma revolução
no parque escolar, com a recuperação de diversos estabelecimentos de ensino. O senhor Vice-Presidente referiu que os investimentos do Município na educação não se resumem apenas aos
edifícios, mas que tem sido acompanhado de um grande investimento a pensar nas pessoas,
nomeadamente com o fornecimento de refeições, tendo passado, em seis anos, de 160 para 670
refeições diárias.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Lamentou que há mais de três anos e meio se mantenha a incerteza sobre o fechamento
ou manutenção de serviços no hospital de Peniche, a realização de obras ou a instalação de
serviços de cuidados continuados; que se ande atrás de coisas que não se realizam e se percam
outras que já existiam, como o serviço de cirurgia. Disse que a carta aberta publicada no jornal A
Voz do Mar é um efeito do que vai acontecer e que nem o serviço de urgências ficará em
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Peniche, congratulando-se por alguém ter abordado o assunto com frontalidade num meio
público. Acrescentou que não faz política com este assunto, que lutará, na linha da frente, pela
manutenção do serviço de urgência em Peniche e que não se pode tratar um assunto complicado
como este com “paninhos quentes”. O senhor Presidente da Câmara disse que se tem de
distinguir quem são os responsáveis que assumem compromissos e não os cumprem e que os
responsáveis pelos atrasos são os que têm responsabilidades a nível nacional. Acrescentou que,
até agora, não existem motivos para se desconfiar, tendo-se conseguido a manutenção do serviço
de urgência, a ambulância CIV e as equipas CIV a bordo das embarcações salva-vidas. Disse,
ainda, que vai solicitar uma reunião ao senhor Ministro da Saúde.
- Disse que, neste momento, não há condições para os países do sul da Europa,
apostarem, a curto prazo, em projectos de energia das ondas, uma vez que estes apenas serão
restáveis daqui a 30 ou 40 anos. Defendeu que o Município deverá estar na linha da frente,
quando possível, para acompanhar e apoiar a investigação neste domínio, mas não para investir.
Lembrou que o porto de pesca e os Estaleiros Navais de Peniche, se não tiverem financiamento,
não podem por a sua logística ao serviço de numa coisa que não é rentável. Disse que toda a
gente se tem tentado aproveitar do espaço sem dar contrapartidas e que, não havendo dinheiro, o
Município deve dar prioridade a outras coisas de maior importância. O senhor Presidente da
Câmara disse que existem prioridades nas questões do desenvolvimento e que considera que a
energia das ondas é uma das frentes em que se deve estar. Disse, ainda, que não concorda que o
futuro seja assim tão distante, lembrando que os Estaleiros Navais de Peniche se encontram a
executar as pás para a estrutura que será instalada. Defendeu que Peniche ficará como um local
de referência para futuras intervenções nesta área.
- Perguntou quanto tempo demora desde a entrada de um projecto de obras até à
obtenção da licença. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à directora do DAF para
solicitar uma informação por escrito ao DPGU sobre o assunto.
- Disse que ficou assustado quando visitou a obra de construção do CAR Surf, em 23 de
Agosto, que já efectuou nova visita tendo concluído que está pior. Referiu que a obra está com
60% de execução e que não estará concluída até ao dia 10 de Outubro. Defendeu que deve haver
uma penalização por não terem sido respeitados os prazos de execução da obra. Perguntou quem
é que está a efectuar a fiscalização da obra. O senhor Vice-Presidente disse que a fiscalização da
obra é feita diariamente pelos técnicos do Município José Manuel Jorge, José Coelho e Silva,
Tânia Silva e Francisco Silva. Referiu que está a ser feito um esforço para concluir a obra até ao
dia 10 de Outubro, mas sem por em causa a qualidade da construção. Acrescentou que a
fiscalização da obra pelo DOM não permitirá qualquer desenvolvimento da obra que não se
caracterize pela qualidade da mesma.
- Disse que continua a haver pedras soltas em vias asfaltadas, que podem ser nefastas
para pessoas e bens, e que foram feitas pavimentações nos meses de Julho e Agosto em vias que
necessitavam menos de intervenção.
- Disse que, em alguns sítios, continua a haver iluminação pública ligada para além das
horas de escuridão. Acrescentou que as rubricas orçamentais estão a atingir o limite de execução
e que o desligar a iluminação pública quando esta não é necessária é um acto de gestão corrente
que se deve ter. O senhor Vice-Presidente informou que os relógios astronómicos estão quase
todos instalados e que a sua instalação significa uma redução de cerca de 10% no consumo de
electricidade com a iluminação pública. O senhor Presidente da Câmara disse que o director do
DEA virá à próxima reunião para apresentar uma avaliação sobre a iluminação pública e os
projectos da Oeste Sustentável.
- Referiu que os estacionamentos cobertos sitos na Praça António Alves Seara, em
Peniche, não estão a ser rentabilizados e sugeriu o seu aluguer directo. O senhor Presidente da
Câmara disse que poderão ser incluídos no estudo geral sobre estacionamento na cidade que está
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a ser feito, acautelando que as condições de cedência não serão subvertidas.
- Perguntou se já foram feitos os acordos com os proprietários dos terrenos destinados ao
futuro Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O senhor Vice-Presidente fez o ponto de situação
do processo.
- Congratulou-se pela renovação do parque escolar e pela forma como decorreu a
abertura do ano lectivo 2011/2012.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Felicitou o senhor Vice-Presidente e os trabalhadores do Município pelo trabalho
realizado na EB 1 N.º 6 de Peniche e EB1 de Ferrel, tendo lamentado que não tenha havido uma
intervenção no piso exterior desta última escola. O senhor Vice-Presidente agradeceu as palavras
do senhor Vereador Carlos Amaral e disse que o executivo da CDU reabilitou todos os edifícios
escolares de Ferrel e construiu uma biblioteca escolar.
- Formulou um voto de felicidades a toda a comunidade educativa para próximo ano
lectivo.
- Formulou um voto de felicidades e sucesso a toda a comunidade educativa para
próximo ano lectivo.
- Felicitou o doutor Mariano Calado pela publicação de mais um livro, desta feita sobre a
vida do Monsenhor Manuel Bastos, figura de grande importância da história da nossa terra e na
vida do nosso povo nos últimos 60 anos.
- Acompanhou o voto de felicitações ao hoquista Eduardo Leitão por, ao serviço da
selecção portuguesa, ter sido vice-campeão europeu na modalidade de hóquei em patins.
- Perguntou se foram publicitadas as conclusões da reunião que houve entre o Conselho
de Administração do CHON e representantes do Município em 19 de Abril de 2011, defendendo
que o ruído que envolve a questão do hospital seria colmatado com esta publicitação, uma vez
que nessa reunião foram evidenciadas as justificações do CA do CHON para a actual situação do
Hospital de Peniche, assim com foram reiterados compromissos anteriormente assumidos.
Relativamente à carta aberta publicada no jornal A Voz do Mar, disse que desconhecia que, no
início, se tivesse equacionado o aumento da capacidade do hospital para 100 camas e que espera
que sejam esclarecidas estas questões e outras abordadas na carta. O senhor Presidente da
Câmara disse que as conclusões da referida reunião não foram publicitadas. O senhor Vice-Presidente disse que a autora da carta aberta não pode acusar a Câmara de inércia, porque a
questão central era o serviço de urgência, as outras questões vieram por arrasto.
- Relativamente aos subsídios atribuídos pela Câmara e ainda não pagos, disse que o
facto de estes comprometimentos não estarem a ser subsequentes está a arrastar as colectividades
para resultados menos bons, não permitido a concretização dos seus planos de actividades.
Defendeu que deve haver realismo, no futuro, na atribuição dos subsídios, para que não sejam
criadas expectativas às colectividades na realização das suas actividades que, depois, não se
podem concretizar. O senhor Vice-Presidente disse que compreende o que foi dito e que se deve
melhorar, mas que a realidade é que, no corrente ano, o Município recebeu menos 500 mil euros
de IMT e menos 700 mil euros de transferências do estado. Acrescentou que, quando a CDU
ganhou as eleições autárquicas em Peniche, não sabiam que iam ter estas condições financeiras e
que os últimos dois governos do PS, PSD/CDS-PP estão a asfixiar o Poder Local Democrático.
- Disse que recebeu um e-mail da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, sobre a
rotunda a implantar no lugar de Bolhos, informando que aquele órgão não concorda com a
solução aprovada pela Câmara. Perguntou qual vai ser a posição da Câmara sobre o assunto. O
senhor Vice-Presidente disse que, ao contrário do que refere o e-mail da Junta de Freguesia, não
houve qualquer reunião formal com a população do lugar de Bolhos e que o assunto irá ser
estudado pelo DPGU.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 20.09.2011 * Livro 102 * Fl.226

- Solicitou um ponto de situação sobre a construção de uma casa mortuária em Peniche,
nomeadamente se o projecto avança e qual o modelo de financiamento previsto. O senhor Vice-Presidente informou que não existirá comparticipação externa para o financiamento desta obra e
que, neste momento, está a decorrer o concurso para a concepção do projecto.
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:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos
passados dias 26 de Julho, 2 e 23 de Agosto e 1 e 6 de Setembro de 2011, a que correspondem os
números de ordem 16/2001 a 20/2011, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto
haver sido previamente distribuído pelos membros da câmara.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciado o seguinte expediente:
* Informação n.º 84/2011, datada de 16 de Setembro de 2011, do Departamento de
Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, propondo a entrada gratuita no
Museu Municipal, no dia 24 de Setembro de 2011, entre as 16h00 e as 17h00, no âmbito da
inauguração da exposição Paisagens Urbanas: O Legado do Arquitecto Paulino Montez.
- Deliberado autorizar que, no dia 24 de Setembro de 2011, entre as 16h00 e as 17h00,
não sejam cobradas taxas pelas entradas no Museu Municipal, ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do
RTTPMP.
* Informação, datada de 8 de Setembro de 2011, do Pelouro da Educação, com indicação
dos circuitos especiais para o transporte dos alunos dos lugares de Casais de Mestre Mendo e
Coimbrã, que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico em Serra d'El-Rei e Atouguia da
Baleia, respectivamente, e para os alunos do Casal da Fonte, Casal da Estalagem e Casal
Pequeno, que frequentam o segundo e terceiro ciclo do ensino básico em Atouguia da Baleia,
para o ano lectivo 2011/2012.
- Deliberado aprovar. (M-Doc1)
* Informação, datada de 19 de Setembro de 2011, do Pelouro da Educação, propondo que
o prazo para a apresentação de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo para o ano lectivo
2011/2012, por parte de estudantes do ensino superior, decorra de 17 a 31 de Outubro de 2011.
- Deliberado concordar com a proposta apresentada.
* Informação, datada de 18 de Agosto de 2011, da Divisão Administrativa, dando
resposta ao solicitado em reunião de 2 de Agosto de 2011, sobre os preços praticados em
concessões municipais.
- Tomado conhecimento.
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* Informação, datada de 13 de Setembro de 2011, do Serviço de Acção Social,
Solidariedade e Habitação, dando resposta ao solicitado em reunião de 14 de Junho de 2011,
relativamente ao processo n.º D71/09, em nome de Júlio Matias Mouro, para substituição de
degraus, existentes na via pública, por uma rampa, para garantir a acessibilidade ao Lote 1 da
Urbanização do Percebal, em Consolação.
- Tomado conhecimento.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* Foi presente uma carta, datada de 5 de Setembro de 2011, da empresa Sinais de Farol,
L. , solicitando autorização para manter o estabelecimento de bebidas Baleal Cocktail, sito em
Casais do Baleal, aberto até às 03h00, no período de 14 a 24 de Outubro de 2011.
- Deliberado apreciar na próxima reunião. (A13506)
da

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) Um subsídio, no valor de 2714,88 euros, à Freguesia de Serra d'El-Rei, para apoio à
contratação de um conservador-restaurador, em regime de contrato emprego-inserção, no âmbito
do desenvolvimento do Centro Interpretativo de Serra d'El-Rei. Os senhores Vereadores Luís
Ganhão e Francisco Salvador votaram contra a atribuição deste apoio, por ainda não ter sido
prestada a informação relativa aos subsídios atribuídos que ainda não foram pagos, e declaram
que deveria ser celebrado um protocolo.
2) Um subsídio, no valor de 200,00 euros, à Freguesia de São Pedro, para apoio à
realização do evento Serenata Fadista. Os senhores Vereadores Luís Ganhão e Francisco
Salvador votaram contra a atribuição deste apoio por ainda não ter sido prestada a informação
relativa aos subsídios atribuídos que ainda não foram pagos. (A12888)
3) Vinte e cinco sacos de cimento e cinco sacos de cimento cola, à Freguesia de Serra
d'El-Rei, para aplicar nos sanitários dos lavadouros da Rua do Rossio, no valor estimado de
224,50 euros. (A13106)
4) Um subsídio, no valor de 190,00 euros, à ADAP – Associação de Desporto Amador de
Peniche, para aquisição de prémios para dois torneios de futebol. Os senhores Vereadores Luís
Ganhão e Francisco Salvador votaram contra a atribuição deste apoio por ainda não ter sido
prestada a informação relativa aos subsídios atribuídos que ainda não foram pagos. (A7500)
5) Um subsídio, no valor de 500,00 euros, ao Instituto Politécnico de Leiria, para apoio à
realização do V Congresso Internacional de Turismo, que irá decorrer entre os dias 23 e 25 de
Novembro de 2011, em Peniche. Os senhores Vereadores Luís Ganhão e Francisco Salvador
votaram contra a atribuição deste apoio por ainda não ter sido prestada a informação relativa aos
subsídios atribuídos que ainda não foram pagos. (A13136)
6) Um subsídio, no valor de 455,63 euros, ao Clube de Ténis de Peniche, para aquisição
de pó de tijolo para aplicar nos campos de ténis do Parque do Baluarte. O senhor Presidente da
Câmara não participou na apreciação e votação deste apoio. (A13454)
7) Autorizar os serviços municipais a executarem um acesso entre o edifício pedagógico e
o hotel-escola da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e ceder os materiais
necessários para a realização da obra.
8) Um subsídio, no valor de 55 620,00 euros, ao Grupo Desportivo de Peniche, a pagar
em 12 mensalidades iguais, de Setembro de 2011 e Agosto de 2012. Os senhores Vereadores
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Luís Ganhão e Francisco Salvador votaram contra a atribuição deste apoio por ainda não ter sido
prestada a informação relativa aos subsídios atribuídos que ainda não foram pagos.
Transportes Escolares:
* Foi presente um requerimento, em nome de Stephanie Rocha Sand, residente em Ferrel,
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de
poder frequentar a Escola Secundária de Peniche, e já não se encontrar abrangida pelo programa
Passe 4-18.
- Deliberado deferir.
* Foram presentes treze requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam,
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de
poderem frequentar os estabelecimentos de ensino a seguir indicados, e não poderem beneficiar
do programa Passe 4-18:
Para a Escola Básica Integrada de Peniche:
Ana Lia da Conceição Neves, residente em Bolhos (DEA1890)
Patrícia Delgado Baptista, residente em Atouguia da Baleia (DEA2027)
Para a Escola Básica D. Luís de Ataíde, em Peniche:
Diana Catarina Costa Rocha Lourenço, residente em Ferrel (DEA1950)
Pedro Fresco Santos, residente em Reinaldes (DEA2006)
Henrique Teodoro da Silva Pata, residente em Geraldes (DEA2019)
Para o Complexo Escolar dos Arcos, em Óbidos:
Maria Correia Galego, residente em Serra d'El-Rei (DEA1863)
Para a Escola Josefa d’Óbidos, em Óbidos:
Ricardo Santos Rocha, residente em Serra d'El-Rei (DEA1905)
Tomás Marques Vitorino, residente em Serra d'El-Rei (DEA2080)
Para a Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira, na Lourinhã:
Inês Canas Rodrigues, residente em Alto Veríssimo (DEA1916)
Inês Caetano Rodrigues, residente em Carnide (DEA1990)
Carolina Nunes Caetano, residente em Paço (DEA1991)
Hugo Caetano Santos, residente em Paço (DEA1996)
Para a Escola Dr. João das Regras, na Lourinhã:
Cátia Alexandra Ferreira Pinto, residente em Paço (DEA2038)
- Deliberado deferir os treze pedidos.
* Foi presente um requerimento, em nome de Carla Sofia Costa Chagas, residente em
Atouguia da Baleia, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes
públicos, a fim de poder frequentar o Complexo Escolar do Furadouro, em Amoreira, concelho
de Óbidos, e não poder beneficiar do programa Passe 4-18.
- Deliberado indeferir o pedido, por existirem mais dois estabelecimentos de ensino no
concelho de Peniche, para além da EB 2.3 de Atouguia da Baleia, que ministram este nível de
ensino. (DEA1880)
TABELA DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE:
A câmara, na sequência da proposta apresentada pelo Departamento de Educação,
Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, deliberou alterar o artigo 25.º da Tabela de
Preços do Município de Peniche, que passará a ter o seguinte teor:
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Artigo 25.º - Aulas de bailado
a) Inscrição:
a.1) Inscrição inicial – valor igual ao de uma mensalidade, por utente
a.2) Renovação anual – 10,00 euros por utente
b) Frequência, por mês:
b.1) Se frequentado por um elemento do agregado familiar – 14,40 euros por utente
b.2) Se frequentado por agregado familiar com mais de um utente – 11,30 euros por
utente
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ESTÚDIO DE DANÇA:
A Câmara deliberou aprovar as Normas de Funcionamento do Estúdio de Dança,
apresentadas pelo Departamento de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social.
(M-Doc2)
PATRIMÓNIO MUNICIPAL:
Arrendamento de Edifícios:
* Foi presente uma informação, datada de 19 de Setembro de 2011, do Departamento
Administrativo e Financeiro, sugerindo que seja revista a deliberação de 22 de Janeiro de 2007,
de forma a compatibilizar o prazo da concessão da exploração do Restaurante Nau dos Corvos
com o ponto 17.2.1 do programa de concurso, o qual prevê que o prazo seja de 10 anos, a partir
da data de abertura ao público do espaço, que foi a 8 de Julho de 2008, e apresentando um plano
de pagamentos para as rendas que se encontram por pagar.
- Deliberado rever a deliberação de 22 de Janeiro de 2007, no sentido de passar a constar
que a concessão da exploração do Restaurante Nau dos Corvos teve início a 8 de Julho de 2008 e
terminará a 7 de Julho de 2018.
Deliberado, ainda, concordar que as rendas que se encontram por regularizar sejam pagas
em 81 prestações, sendo a primeira paga conjuntamente com renda correspondente ao mês de
Outubro de 2011 e a última paga conjuntamente com renda correspondente ao mês de Junho de
2018. Os valores das prestações serão os seguintes: de Outubro de 2011 a Setembro de 2012:
300,00 euros/mês; de Outubro de 2012 a Setembro de 2013: 450,00 euros/mês; de Outubro de
2013 a Setembro de 2014: 600,00 euros/mês; de Outubro de 2014 a Junho de 2018: 885,39
euros/mês. Os referidos valores serão pagos conjuntamente com o valor da renda correspondente
ao mês previsto para o seu pagamento. Se o pagamento de alguma das prestações for efectuado
posteriormente ao dia 8 do mês previsto para o seu pagamento, esta será acrescida de juros de
mora.
Arrendamento de Terrenos:
* Foi presente um processo relativo a duas parcelas de terreno, sitas na Rua Irmã Glória
de São Vicente de Paulo, em Peniche, arrendadas a Maria da Conceição Maia Almeida e a Rosa
Bárbara Maia de Almeida Ferreira.
- Deliberado encarregar o Gabinete Jurídico de estudar o processo e de apresentar uma
proposta de decisão.
Alienação de Terrenos:
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* Foi presente um requerimento, em nome de Maria João Correia Fonseca Martins,
solicitando a alienação de uma parcela de terreno, com a área de 95,58 m 2, sita no Largo de
Nossa Senhora da Guia, em Ferrel.
- Deliberado indeferir.
* Foi presente o programa de procedimentos e condições para alienação de oito lotes de
terreno, sitos no Concelho de Peniche, em hasta pública.
- Deliberado aprovar o teor referido documento. (M-Doc3)
Loteamento Municipal da Prageira:
* Foi presente um estudo, elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e
Controlo, para loteamento de uma parcela de terreno municipal, sita na Zona Industrial da Prageira.
- Deliberado encarregar a Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo de
reformular o referido estudo.
Aproveitamento Urbanístico de Terrenos:
* Foi presente um estudo, elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e
Controlo, para aproveitamento urbanístico de terrenos municipais, sitos em Casais do Baleal.
- Deliberado aprovar o referido estudo, que consiste na constituição de um lote de
terreno, sito na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, destinado a construção, com na área de
581,77 m2. Deliberado, ainda, aprovar a anexação dos prédios urbanos necessários para a
constituição do lote. (M-Doc4)
ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:
Doação de Terrenos:
* Foi presente uma declaração, apresentada por Luís Filipe Costa Pereira, para cedência
da área de 165,00 m2, a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial
de Peniche sob o n.º 1655, da Freguesia de Serra d'El-Rei, e inscrito na matriz predial urbana da
mesma freguesia sob o artigo 1533, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para
alargamento das vias, no âmbito do processo de obras n.º 325/10.
- Deliberado aceitar a cedência, conforme proposto.
Desafectação de terrenos do domínio público:
* Na sequência do estudo elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e
Controlo para aproveitamento urbanístico de terrenos municipais, sitos em Casais do Baleal, foi
presente uma informação do Serviço de Património propondo a desafectação do domínio público
de uma parcela de terreno.
- Deliberado promover a desafectação do domínio público de uma parcela de terreno,
com a área de 553,77 m2, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, que ficará a confrontar
do norte com os lotes 14 e 15 do loteamento titulado pelo alvará 7/91 e Município de Peniche, do
sul com Avenida do Mar, do nascente com os lotes 14, 15 e 16 do loteamento titulado pelo
alvará 7/91 e Município de Peniche e do poente com o Município de Peniche.
Execução de Obras de Urbanização:
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* Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente
uma proposta, com três soluções possíveis, para execução de um passeio, na Rua Cabo Avelar
Pessoa, em Peniche, junto ao Polidesportivo do Lapadusso.
- Deliberado encarregar o senhor Vice-Presidente de reunir os serviços municipais e a
Junta de Freguesia de São Pedro para fazerem uma pré-apreciação do assunto.
TRÂNSITO:
* Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente
uma proposta, com duas soluções possíveis, para ordenamento do estacionamento de automóveis
no Largo dos Cortiçais, em Peniche.
- Deliberado encarregar o senhor Vice-Presidente de reunir os serviços municipais e a
Junta de Freguesia de São Pedro para fazerem uma pré-apreciação do assunto.
* Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente
uma proposta para implantação de uma paragem de autocarros e construção de um abrigo para
passageiros, na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, no espaço anteriormente ocupado pela
portaria do porto de pesca.
- Deliberado aprovar a proposta apresentada. (M-Doc5)
Na sequência da intervenção do senhor Vereador Francisco Salvador no período de antes
da ordem do dia, a Câmara deliberou encarregar os serviços municipais de colocarem sinalização
de modo a que haja apenas um sentido de circulação de trânsito na Rua Dr. Francisco Seia (de
nascente para poente) e na Rua Castilho (de poente para nascente).
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
* Foi presente e apreciado o processo n.º L11/02, em nome de Construções Rogério &
Filhos, L.da, para loteamento de um prédio rústico, sito em Montes, Serra d’El-Rei, já presente
em reuniões anteriores.
- Deliberado aprovar definitivamente a planta síntese. Deliberado, ainda, que a requerente
entregue os projectos de obras de urbanização, que devem ser instruídos de acordo com as
informações dos serviços municipais presentes no processo de loteamento, no prazo de 1 ano.
UNIDADE DE EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA:
* Foi presente uma informação, datada de 8 de Setembro de 2011, da Divisão de Estudos,
Projectos, Planeamento e Controlo, dando conhecimento de que não foram apresentadas
contribuições durante a discussão pública do processo relativo à definição do limite da Unidade
de Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.
- Tomado conhecimento e deliberado oficiar os proprietários dos terrenos abrangidos,
solicitando-lhes que confirmem a sua adesão à unidade de execução no prazo de 10 dias.
REGULAMENTO DE TAXAS E COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE
PENICHE:
* Apresentada pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, foi presente
uma proposta de alteração ao regulamento supramencionado.
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- Deliberado aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de
alteração ao Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche, que
consiste na alteração do artigo 15.º (momento de pagamento) de modo a que a parte fixa das
taxas pela emissão de alvarás seja cobrada aquando da entrega do processo, sem alterar
quaisquer valores; na alteração ou supressão de partes que se mostrem incompatíveis com a
legislação vigente e correcção de gralhas detectadas.
Deliberado, também, concordar com o calendário apresentado pelo DPGU para
apresentação de um estudo actualizado dos custos com os processos, em Novembro de 2011, e
de apresentação de uma proposta de revisão do RTCUMP, em Dezembro de 2011. (M-Doc6)
PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA SUL:
A Câmara deliberou concordar com a proposta de alteração por adaptação ao
Regulamento e Planta de Zonamento do Plano de Urbanização da Zona Sul, nos termos
apresentados pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, e submetê-la à
aprovação da Assembleia Municipal. (M-Doc7)
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar 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.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento
Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo e com ele assino.

