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ACTA N.º 26/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2011:
Aos cinco dias do mês de Dezembro 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 nove horas e dez 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:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nas últimas semanas,
conforme se indica:
- No dia 3 de Novembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM.
- No dia 3 de Novembro, assistiu à aula de abertura do Estúdio Municipal de Dança.
- No dia 4 de Novembro, participou num encontro promovido pela Associação Oceano
XXI, em Peniche, que teve como principal objectivo trazer a Peniche alguns interessados em
acompanhar o desenvolvimento das energias dos oceanos.
- No dia 4 de Novembro, assistiu à inauguração da XXI Expo-Aves de Peniche
organizada pelo Clube Ornitológico de Peniche. Salientou o número de participantes e felicitou
ao clube pelo evento.
- No dia 5 de Novembro, participou nas comemorações do 20.º aniversário da empresa
Hortapronta. Felicitou a empresa pelo contributo que tem dado ao desenvolvimento da
actividade económica do concelho de Peniche.
- No dia 7 de Novembro, reuniu-se com o IPTM e com a Aporvela, entidade responsável
pelo acolhimento aos veleiros que irão passar por Lisboa em 2012, no âmbito do Tallships, para
verificarem como é que na passagem dos veleiros pela costa portuguesa se pode atrair um deles a
Peniche, para que a tripulação se integre na comunidade.
- No dia 9 de Novembro, participou numa reunião da ANMP, para apreciação das bases
da proposta do Orçamento de Estado para 2012, particularmente nas matérias que dizem respeito
aos municípios.
- No dia 9 de Novembro, participou numa reunião com a ESTM e com a Faculdade de
Economia da Universidade Nova de Lisboa.
- No dia 9 de Novembro, participou na reunião da direcção da ADRO - Agência de
Desenvolvimento Regional do Oeste.
- No dia 9 de Novembro, participou nas comemorações do 33.º aniversário da
Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro de Coimbrã.
- No dia 9 de Novembro, assistiu ao colóquio Que Futuro? Quais as respostas para as
crises actuais da sustentabilidade global do desenvolvimento?, que teve como orador o Prof.
Filipe Duarte Santos, Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
- No dia 10 de Novembro, recebeu a COTEC Portugal - Associação Empresarial para a
Inovação, que está a elaborar um estudo sobre as entidades do país que podem ser sinais de

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 05.12.2011 * Livro 102 * Fl.285

concretização de uma verdadeira estratégia para o mar.
- No dia 10 de Novembro, assistiu à conferência organizada pela ESTM sobre a inovação
e a tecnologia para o mar.
- No dia 10 de Novembro, participou no magusto organizado pelo Centro Social do
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche.
- No dia 10 de Novembro, participou nas comemorações do 13.º aniversário da
Associação Industrial da Região Oeste.
- No dia 12 de Novembro, assistiu à sessão de poesia, realizada nas instalações do
Sporting Clube da Estrada, no âmbito da iniciativa A poesia anda por aí.
- No dia 14 de Novembro, reuniu-se com a União Desportiva e Cultural de São
Bernardino, para análise das actividades programadas e aprofundamento da relação entre as duas
instituições.
- No dia 15 de Novembro, participou na reunião da Plataforma na defesa da
sustentabilidade da Linha do Oeste.
- No dia 16 de Novembro, descolou-se à Rua de Baixo, no Lugar da Estrada, para se
encontrar uma solução técnica para alguns problemas existentes naquela artéria.
- No dia 17 de Novembro, na qualidade de presidente da ADRO, participou no congresso
O imperativo do crescimento, promovido pela CIP - Confederação Empresarial Portuguesa.
- No dia 17 de Novembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM,
realizada em Alcobaça.
- No dia 17 de Novembro, participou na convenção anual da entidade Turismo do Oeste,
que se realizou nas Termas da Piedade, concelho de Alcobaça.
- No dia 17 de Novembro, participou na Assembleia Geral da entidade Turismo do
Oeste.
- No dia 18 de Novembro, reuniu-se com diversas entidades locais, sobre a produção de
algas.
- No dia 18 de Novembro, participou na reunião da direcção da ADRO.
- No dia 19 de Novembro, assistiu, no Baleal, à apresentação nacional de um filme de
promoção da marca O’Neill.
- No dia 19 de Novembro, participou na cerimónia de entronização do Município de
Peniche como confrade protector da Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação.
- No dia 22 de Novembro, participou no programa televisivo Perdidos e Achados, da
estação SIC.
- No dia 23 de Novembro, assistiu à abertura do V Congresso Internacional de Turismo,
organizado pelo IPL/ESTM.
- No dia 23 de Novembro, participou na sessão extraordinária da Assembleia Municipal
de Peniche.
- No dia 25 de Novembro, participou na Conferência do Mar, organizada pelo semanário
Expresso.
- No dia 25 de Novembro, participou na Assembleia Intermunicipal do Oeste.
- No dia 26 de Novembro, assistiu à abertura da Automobilia, que decorreu nas
instalações da Escola Secundária de Peniche. Felicitou a ACISCP por ter tido uma atitude pró-activa no desenvolvimento de iniciativas.
- No dia 27 de Novembro, esteve presente no II Festival do Doce, realizado nas
instalações do Sporting Clube da Estrada. Referiu que este evento é mais um exemplo do que a
sociedade civil inova relativamente às iniciativas e felicitou a organização.
- Nos dias 28 e 29 de Novembro, participou na Conferência do Atlântico. Informou que
aproveitou a visita do senhor Presidente da República e da senhora Ministra da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território ao certame para lhes dar conta da situação
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actual das estruturas portuárias concessionadas à empresa Estaleiros Navais de Peniche.
- No dia 30 de Novembro, participou na reunião do Conselho de Administração dos
SMAS.
- No dia 30 de Novembro, participou na Assembleia Geral da Associação Oeste
Sustentável.
- No dia 30 de Novembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM.
- No dia 30 de Novembro, reuniu-se com o presidente da EPUL - Empresa Pública de
Urbanização de Lisboa.
- No dia 30 de Novembro, esteve nas instalações da empresa Estaleiros Navais de
Peniche, porque foi identificada uma nova oportunidade de mercado.
- No dia 30 de Novembro, participou numa reunião de trabalho com a URAP.
- No dia 1 de Dezembro, participou nas comemorações do 109.º aniversário da
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. O senhor
Presidente da Câmara declarou que o dia primeiro de Dezembro é de grande simbolismo para
Portugal, pelo que, do seu ponto de vista, não deveria de ser extinto.
O senhor Presidente da Câmara deu ainda conhecimento de que foi publicada mais uma
edição do Jornal Municipal.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 15 de
Novembro a 5 de Dezembro corrente:
- Na reunião de trabalho sobre a iniciativa As Rendas de Bilros vão às Escolas, que teve
como objectivo a discussão de diversas propostas de actividades no âmbito dessa iniciativa.
- Na reunião do Conselho Geral da Escola Secundária de Peniche.
- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche.
- Na reunião da Comissão Municipal de Trânsito, onde, entre outros assuntos, foi
apresentado o projecto de reordenamento do trânsito numa zona central da cidade,
designadamente o Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, até ao Campo da República, passando
pela Rua José Estevão e outras ruas transversais que confluem nesta artéria principal,
desenvolvido conjuntamente pela DEPPC e pelo DOM, ao longo de 2011.
- Na reunião com a empresa Submerci, sobre a resolução convencional da construção da
rampa de acessibilidades do edifício da Cercipeniche.
- Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche.
- Na reunião com o Modatex – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,
Vestuário, Confecção e Lanifícios, para preparação dos workshops sobre rendas de bilros,
dirigidos aos seus formandos, com o objectivo de os motivar à participação no desfile Rendas na
Moda – 2012, através da criação de coordenados com aplicação de rendas de bilros de Peniche.
- No II Festival do Doce, organizado pelo Sporting Clube da Estrada.
- Na feira Automobilia, organizada pela Associação Comercial Industrial e Serviços do
Concelho de Peniche.
- Numa iniciativa com a Direcção da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- No dia 12 de Novembro, assistiu à sessão de poesia, realizada nas instalações do
Sporting Clube da Estrada, no âmbito da iniciativa A poesia anda por aí.
- No dia 14 de Novembro, reuniu-se com a União Desportiva e Cultural de São
Bernardino, para análise das actividades programadas e aprofundamento da relação entre as duas
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instituições.
- No dia 16 de Novembro assistiu à apresentação do documentário Amigos de Peniche,
da autoria de Clara Games, a quem felicitou.
- No dia 26 de Novembro, esteve presente no II Festival do Doce, realizada nas
instalações do Sporting Clube da Estrada.
- Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, participou em diversas iniciativas
comemorativas do Dia Mundial de Luta Contra a Sida.
- No dia 1 de Dezembro, participou nas comemorações do 109.º aniversário da
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia.
- No dia 1 de Dezembro, esteve na Casa do Benfica de Peniche, onde decorreu uma
campanha de recolha de medula óssea.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou que participou, em Santarém, no Encontro Nacional das Empresas de
Distribuição de Água.
- Deu conhecimento de como tem decorrido a elaboração dos documentos previsionais
do Município para 2012.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Deu conhecimento de que a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem foi
reformulada e de que aceitou o convite do Pároco de Peniche para ser membro consultor da
referida comissão. Disse ainda que, considerando que é vereador da Câmara Municipal, não quis
aceitar o convite para membro efectivo, para evitar qualquer possível conflito institucional.
- Perguntou se a sessão temática da Assembleia Municipal sobre a saúde se realizará no
dia 7 de Dezembro, conforme previsto. O senhor Presidente da Câmara informou que a referida
sessão não se poderá realizar nessa data.
- Lamentou que ainda não se tenha pintado a passadeira da Rua do Farol, em Peniche,
uma vez que as obras de construção civil para rebaixamento dos passeios já estão concluídas há
cerca de três semanas. O senhor Vice-Presidente informou que os pintores estão a marcar o
parque de estacionamento automóvel existente junto ao Palácio da Justiça e que, seguidamente,
irão pintar a referida passadeira.
- Realçou positivamente o facto da Câmara Municipal ter optado por realizar um
convívio na festa de Natal dos trabalhadores do Município em vez do tradicional jantar, por ser
uma solução mais económica e, por isso, adequada à actual época de crise.
- Referiu, mais uma vez, que lhe desagrada o facto do Posto de Turismo continuar a
fornecer fotocópias simples, a preto e branco, do mapa da cidade aos turistas. O senhor
Presidente da Câmara informou que está a ser revisto o tipo de informação que os panfletos
turísticos devem conter, de modo a que a execução destes se torne mais económica, aproveitando
a facilidade que a internet possibilita na divulgação de grandes conteúdos.
- Mostrou a sua indignação por no dia 24 de Novembro, dia de greve, os trabalhadores
que laboram nos Paços do Município não poderem entrar no edifício, uma vez que nenhum dos
que se apresentaram ao serviço, 22 num total de 29, tinha a chave do edifício, sendo que alguns
dos que faltaram não estavam em greve mas no gozo de férias ou de outro direito. Realçou o
facto de entre os trabalhadores presentes para trabalhar estarem quatro coordenadores de serviço
e nenhum deles ter a chave do edifício onde trabalha, quando outros trabalhadores que trabalham
noutros edifícios possuírem a chave dos Paços do Município, o que, no seu entender, não faz
sentido nenhum. Disse que se tratou de uma situação injusta para quem fez greve e viu o seu
rendimento mensal diminuir e para quem trabalha noutros edifícios municipais. Acrescentou que
o direito à greve é exactamente igual ao direito ao trabalho e que, considerando que havia a
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hipótese de se abrir a porta porque trabalhadores de outros edifícios tinham a chave, o não
aconselhar a abertura da porta pareceu-lhe uma solução desequilibrada que não se deveria de
repetir. O senhor Presidente da Câmara solicitou à directora do DAF que preste uma informação
sobre o sucedido. O senhor Vice-Presidente disse que os trabalhadores não têm obrigação de préavisar a sua intenção de fazer greve e que a lei da greve diz que um trabalhador em greve não
pode ser substituído.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que o trabalho iniciado para estabelecer diferenças, ao nível do pagamento do
IMI, entre quem recupera os seus edifícios ou quem os deixa degradados ou em ruína foi um
bom trabalho a que se deve de dar continuidade.
- Disse que estão a ser efectuadas escavações num terreno, situado junto ao n.º 111 da
Avenida do Mar, em Casais do Baleal, que estão a obstruir uma linha de água. O senhor
Presidente da Câmara deu indicação à directora do DAF para enviar a Fiscalização Municipal ao
local para ver o que se passa.
- Referiu que não foi respeitada a salvaguarda da serventia existente junto ao terreno
municipal, situado na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, arrendado por decisão da Câmara
Municipal de 2 de Novembro de 2011. O senhor Presidente da Câmara informou que o assunto
está a ser seguido pelos serviços.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Por se celebrar hoje o Dia Internacional do Voluntariado, saudou as pessoas e
entidades que exercem funções de apoio voluntário à comunidade. Todos os edis perfilharam a
saudação ao voluntariado.
- Disse que foi informado de que o estabelecimento Mystic tem funcionado para além do
horário que lhe foi estabelecido e que um dos residentes no edifício pediu a intervenção da PSP.
Perguntou se a PSP comunicou à Câmara alguma diligência. O senhor Presidente da Câmara
informou que a PSP tem informado a Câmara das diversas ocorrências.
- Perguntou qual a percentagem de adesão à greve do dia 24 de Novembro no Município
de Peniche. Manifestou o seu apoio à posição de greve e disse que acha descabida a situação que
foi relatada pelo senhor Vereador Francisco Salvador porque, independente da porta estar
fechada ao público, os trabalhadores que se apresentaram ao serviço tinham o direito de poder
trabalhar e, portanto, deveriam ter sido criadas condições para o fazerem.
- Disse que teve conhecimento de que existem infiltrações no prédio municipal onde
funciona o Serviço de Finanças de Peniche e perguntou o que será feito para colmatar a situação.
O senhor Presidente da Câmara informou que o Município não é dono de todo o edifício mas
apenas das fracções onde funciona o Serviço de Finanças de Peniche, sendo que o problema
existente é ao nível do edifício pelo que terá que ser resolvido pelo condomínio, não obstante o
Município já ter feito diversas intervenções a expensas suas, uma vez que as infiltrações se
reflectem mais nas fracções do Município por serem as mais térreas. O senhor Presidente da
Câmara deu indicação à directora do DAF para solicitar ao DOM uma informação sobre o
historial das intervenções efectuadas no local.
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.
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PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º R2097-A/11, em nome de José Vital Pereira de Oliveira, para informação
prévia sobre a viabilidade de legalização de várias moradias em propriedade horizontal, sitas na
Travessa da Paz, n.º 4, em Consolação.
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
emitir parecer desfavorável, com os fundamentos constantes do parecer técnico do chefe da
DGUO, datado de 3 de Novembro de 2011, documento de que se anexou cópia à minuta da
presente acta. (M-Doc1).
* Estudo urbanístico, elaborado pela DEPPC, para implantação de uma passadeira de
peões no entroncamento da Rua Gomes Freire de Andrade com o Largo Bispo de Mariana, em
Peniche.
- Deliberado aprovar a implantação da passadeira, devendo ser estudada a possibilidade
de redução da sua largura e remeter o estudo aos membros da Comissão Municipal de Trânsito,
dando-lhe um prazo de cinco dias para se pronunciarem sobre o mesmo.
Deliberado, ainda, encarregar a DEPPC de elaborar um estudo para o Largo Bispo de
Mariana que preveja um único sentido de trânsito (poente/nascente) e a implantação de uma
passadeira no entroncamento da Rua D. Luís de Ataíde com este largo. (M-Doc.2)
* Proc.º N.º L4/09, em nome de Silrreira Construções, L.da, para loteamento de uma
propriedade, situada na Cruz da Légua, em Alto Veríssimo, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de novos elementos apresentados pela empresa requerente e informações
da DPOI.
- Deliberado licenciar o pedido de loteamento, nos termos e condições da informação
técnica da DPOI, de 18 de Novembro de 2011, de que se anexou cópia à minuta da presente acta,
devendo ser apresentada a comunicação prévia relativa às obras de urbanização. (M-Doc3)
* Proc.º N.º 26-A/92, em nome de NIS8 – Imobiliária e Investimentos, S.A., para
loteamento de um prédio urbano sito na Avenida do Porto de Pesca, Zona Industrial da Prageira,
em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de
alteração, em nome de Imoplaneta – Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.da.
- Considerando a proposta do chefe da DGUO, de 14 de Novembro de 2011, de que se
anexou cópia à minuta da presente acta, deliberado aprovar a sexta alteração ao loteamento, que
consiste na alteração de uso do lote n.º 1A, sito na Praça António Alves Seara, de indústria de
apoio à actividade de pesca para comércio e serviços, nas condições da deliberação camarária de
28 de Junho de 2011, relativa ao pedido de informação prévia n.º R1480/11. (M-Doc4)
* Proc.º N.º R2185/11, em nome de Pascal Paul Andre Thevenot, para informação prévia
sobre a viabilidade de legalização de alterações efectuadas numa moradia, sita no Alto dos
Moinhos, n.º 11, em Peniche.
- Considerando a proposta do chefe da DGUO, datada de 6 de Novembro de 2011,
deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de emitir parecer
desfavorável, com os fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, datado de 24 de
Outubro de 2011, documentos de que se anexou cópia à minuta da presente acta. (M-Doc5)

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 05.12.2011 * Livro 102 * Fl.290

* Proc.º N.º 553/07, em nome de Maria Helena Oliveira Henriques, para legalização de
uma moradia unifamiliar e anexos, sita na Rua Casal dos Ninhos, n.º 3, em Casais do Baleal, já
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma exposição da titular do processo.
- Face à exposição da requerente, em que manifesta a disposição de ceder o terreno
necessário para completar o nó rodoviário de Casal dos Ninhos, deliberado informar que a
Câmara está na disposição de rever a deliberação de 23 de Março de 2010, que indeferiu o
processo, desde que a requerente proceda à instrução de novo pedido de licenciamento, com
economia processual, devendo cumprir as informações técnicas dos serviços municipais e
proceder à regularização da cedência. Deliberado, ainda, aprovar a nova planta de cedências,
elaborada pela DEPPC, e corrigir a respectiva área a ceder, considerando que o troço actual da
Rua Casal dos Ninhos, formalmente, ainda está integrado no prédio.
* Estudo urbanístico, elaborado pela DEPPC, para a Praça Jacob Rodrigues Pereira
(cruzamento com o Largo 5 de Outubro e ruas 13 de Infantaria e Marquês de Pombal), Rua 13 de
Infantaria (junto ao Jardim Público), Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, Rua José Estêvão,
Rua Dr. Francisco Seia, Rua Castilho, Largo de Santo António e Campo da República (terreiro
situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e a Rampa da Ribeira), acompanhado
de uma proposta de sinalização de trânsito, elaborada pelo DOM, para toda a zona envolvente às
referidas artérias. Estiveram presentes o director do DOM, Eng.º Francisco Silva, e a chefe da
DEPPC, Arq.ª Etelvina Alves, que fizeram uma apresentação dos documentos. O senhor Vice-Presidente informou que os documentos já obtiveram parecer favorável da Comissão Municipal
de Trânsito.
- Tomado conhecimento e deliberado apreciar as propostas em próxima reunião.
Deliberado, ainda, solicitar o parecer do arqueólogo municipal, Dr. Rui Venâncio, sobre a
intervenção prevista para o terreiro situado entre a antiga capela de Santo António do Portinho e
a Rampa da Ribeira.
* Processo para loteamento de uma parcela de terreno municipal, sita na Zona Industrial da
Prageira, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de nova planta síntese, dando
cumprimento à deliberação tomada na reunião de 15 de Novembro de 2011.
- Deliberado submeter a discussão pública, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do RJUE.
TARIFA DE RECOLHA DE LIXO
O senhor Vereador Jorge Abrantes entregou aos restantes membros da Câmara a proposta
de Tarifários dos Serviços Públicos de Gestão dos Resíduos Urbanos, a aplicar no ano 2012, bem
como a respectiva justificação, que faz parte da ordem do dia da reunião extraordinária marcada
para o dia 9 de Dezembro, tendo referido que os documentos apresentados reflectem as
recomendações n.os 1/2009 e 2/2010 da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos.
TARIFÁRIO DA VENDA DE ÁGUA, DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 2012:
O senhor Vereador Jorge Abrantes entregou aos restantes membros da Câmara a proposta
de Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de
Prestação de Serviços e Serviços Auxiliares, a aplicar pelos SMAS no ano 2012, bem como a
respectiva justificação, que faz parte da ordem do dia da reunião extraordinária marcada para o
dia 9 de Dezembro, tendo referido que os documentos apresentados reflectem as recomendações
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n.os 1/2009 e 2/2010 da ERSAR.
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL
DOS SMAS PARA 2012:
O senhor Vereador Jorge Abrantes entregou aos restantes membros da Câmara a proposta
do Plano Plurianual de Investimentos, do Orçamento e do Mapa de Pessoal dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento para o ano 2012, que faz parte da ordem do dia da
reunião extraordinária marcada para o dia 9 de Dezembro.
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO PARA 2012:
O senhor Vereador Jorge Abrantes entregou aos restantes membros da Câmara a proposta
para o Orçamento Municipal para o ano 2012, acompanhado do Mapa de Empréstimos e informou
que a proposta de Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Actividades Municipais, Grandes
Opções do Plano e do Mapa de Pessoal serão entregues até à próxima quarta-feira, propostas que
fazem parte da ordem do dia da reunião extraordinária marcada para o dia 9 de Dezembro.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 732, datado de 17 de Novembro de 2011, da Comunidade Intermunicipal do
Oeste, remetendo a convocatória e a ordem de trabalhos da sessão ordinária da Assembleia
Intermunicipal da Oeste CIM, que se realizou no dia 25 de Novembro.
- Tomado conhecimento. (A17515/11)
* Informação, datada de 10 de Novembro de 2011, do Departamento de Obras
Municipais, propondo a colocação de um sinal vertical de B2 – paragem obrigatória em
cruzamento ou entroncamento, no entroncamento da travessa que liga o Caminho dos Moinhos à
Avenida Mariano Calado, em Peniche.
- Deliberado aprovar. (M-Doc6)
* Carta n.º 961, datada de 10 de Novembro de 2011, do Presidente do Conselho
Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, dando conhecimento de que a partir do dia 7 de
Janeiro de 2012, cessa funções e agradecendo a colaboração prestada pelo Município.
- Tomado conhecimento. (A17193/11)
* Ofício n.º 182/11, datado de 29 de Novembro de 2011, da Freguesia de Conceição,
solicitando autorização para que, no dia 8 de Dezembro, entre as 8h00 e as 18h00, o trânsito seja
condicionado no Largo de São Paulo e na Rua 1.º de Dezembro, nos cruzamentos com a Rua de
Nossa Senhora da Conceição e a Rua Afonso de Albuquerque, e o estacionamento seja interdito
no Largo de Nossa Senhora da Conceição, para a realização de cerimónias religiosas.
- Deliberado autorizar e informar a PSP. (A17971/11)
* Informação, datada de 2 de Dezembro de 2011, do Departamento Administrativo e
Financeiro, propondo o encerramento dos serviços do Município, na tarde do dia 16 de
Dezembro, para permitir a participação dos trabalhadores na festa de Natal.
- Deliberado conceder tolerância de ponto a todo o pessoal do Município na tarde do dia
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16 de Dezembro de 2011, devendo os serviços que não encerram em dias de feriado,
exceptuando o Museu Municipal, manter o pessoal indispensável ao seu funcionamento,
podendo os trabalhadores que asseguram esses serviços ficar dispensados de se apresentarem ao
serviço num outro dia, em termos a definir pelos respectivos dirigentes, e que os serviços
administrativos encerrem às 12h30. Considerando que foi já concedida tolerância de ponto para
o dia 26 de Dezembro e que por ser uma segunda-feira o Museu Municipal se encontra encerrado
e os seus trabalhadores no gozo do seu dia de descanso semanal, a Câmara deliberou conceder
tolerância de ponto aos trabalhadores daquele serviço no dia 24 de Dezembro.
* Informação, datada de 28 de Novembro de 2011, do Serviço de Aprovisionamento,
dando conhecimento de que ao valor indicado para aquisição de cem exemplares do CD Amigos
de Peniche, da autoria de Clara Gomes, deve ser acrescentado o valor do IVA à taxa legal em
vigor.
- Deliberado rectificar a deliberação de 31 de Maio de 2011, no sentido de passa a constar
que o valor total a pagar pela aquisição dos cem CD é de 369,00 euros.
* Carta, datada de 29 de Novembro de 2011, do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, remetendo convite para a sua festa de Natal, que terá lugar no próximo
dia 16 de Dezembro, e solicitando a atribuição de um subsídio a fim de fazer face às despesas
inerentes ao evento.
- Tomado conhecimento e deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche um subsídio extraordinário, cujo valor será fixado após a apresentação de
relatório das despesas efectuadas. (A17979/11)
* Carta n.º 142/DI, datada de 18 de Novembro de 2011, da Cercipeniche – Cooperativa
de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, agradecendo a colaboração do
Município para a realização da Jornada de Convívio entre Pessoas com Deficiência – Jogos
Peniche Praia VI.
- Tomado conhecimento. (A18040/11)
* Ofício n.º 26 069, datado de 22 de Setembro de 2011, da Direcção Geral de
Administração Interna, dando conhecimento da transferência de verbas relativas à eleição do
Presidente da República – 23 de Janeiro de 2011.
- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a transferência para as Freguesia dos
valores a que têm direito. (A14647/11)
* Ofício n.º 27 144, datado de 6 de Outubro de 2011, da Direcção Geral de
Administração Interna, dando conhecimento da transferência de verbas relativas à eleição da
Assembleia da República – 5 de Junho de 2011.
- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a transferência para as Freguesia dos
valores a que têm direito. (A15396/11)
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* Foi presente um requerimento, em nome de Teresa Paula Franco Freire Vieira,
solicitando que seja visado o horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas,
denominado “Café Mystic”, sito na Rua dos Hermínios, n.º 30, em Peniche, das 09h00 às 02h00.
- Deliberado que os serviços verifiquem se se encontram supridas as premissas que
levaram à redução do horário de funcionamento do estabelecimento. O senhor Vice-Presidente
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declarou que em tempo de crise não se deve levantar obstáculos à iniciativa privada.
EDUCAÇÃO:
Contratos de Prestação de Serviços no âmbito das AEC:
A câmara, na sequência da proposta apresentada pelo Pelouro da Educação, deliberou
autorizar uma adenda ao contrato de prestação de serviços, celebrado com o professor Paulo
César dos Santos Couto, para acumular 4 horas semanais ao seu horário, para apoio à
coordenação das AEC e substituição de docentes, no Agrupamento Vertical de Escolas de
Peniche, com efeitos retroactivos ao dia 11 de Novembro de 2011.
Fornecimento de refeições aos alunos do 1.º Ciclo:
* Foi presente uma informação, datada de 23 de Novembro de 2011, da técnica de serviço
social, dando conhecimento dos valores a praticar no ano lectivo de 2011/2012 pelas várias
instituições, Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária de Peniche, para fornecimento de
refeições a alunos do 1.º Ciclo, considerando o processo de negociação e o despacho do Gabinete
do Secretário de Estado da Educação n.º 12 284/2011, de 19 de Setembro, conforme se indicam:
- Associação para o Jardim Infantil de Ferrel: 2,65 € por refeição;
- Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados,
CRL: 2,50 € por refeição;
- Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde e Escola Secundária de Peniche: 1,68 €
por refeição.
- Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e Agrupamento Vertical de Escolas
de Peniche: escalão A - 1,68 € por refeição, escalão B - 0,95 € por refeição e sem escalão - 0,22
€ por refeição.
- Deliberado concordar com os valores apresentados e autorizar os respectivos
pagamentos, para o ano lectivo 2011/2012.
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) Cem sacos grandes e cem sacos pequenos para RSU, à Colónia Nossa Senhora dos
Remédios. (DEA2153/11)
2) Sessenta quilos de sacos, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor estimado de 92,16
euros. (A17303/11)
3) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 23 de Novembro de
2011, que autorizou a entrada gratuita no Museu Municipal, no dia 26 de Novembro de 2011, aos
participantes do Passeio do 9.º Aniversário do Clube F.I.A.T. de Portugal.
4) Um subsídio, no valor de 869,73 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para
aquisição de dois pneus para a máquina retroescavadora. (A17199/11)
5) Um subsídio, no valor de 614,63 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para
aquisição de gasóleo. (A17194/11)
6) Um subsídio mensal, para o ano lectivo 2011/2012, aos agrupamentos de escolas onde
se verifique a necessidade de tarefeiras, para pagamento dos encargos com os serviços prestados
pelas tarefeiras, relativamente às tarefas que originam o prolongamento do tempo passado pelos
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alunos nos estabelecimentos de ensino, devendo aqueles apresentar previamente relação do
número de horas e valores a pagar, que deverá ser visada pelo senhor Vereador da Educação,
sendo o preço de 3,20 €/hora, valor que poderá ser actualizado por portaria do Ministério da
Educação.
7) Um subsídio, no valor de 1607,23 euros, à Freguesia de Ferrel, para pagamento dos
encargos com a contratação de dois trabalhadores como vigilantes, no âmbito da medida de
Contrato Emprego-Inserção . (A17124/11)
8) Um subsídio, no valor de 300,00 euros, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
São Sebastião de Peniche - Conferência Feminina de São Vicente de Paulo. (A17299/11)
9) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que autorizou a utilização de
uma sala do Município por duas empregas de trabalho temporário, para evitar a deslocação de
trabalhadores desempregados de Peniche a Caldas da Rainha.
10) Cem sacos de plástico (120 litros), para colocação nas embalagens de reciclagem de
papel e empacotamento de rolhas de plástico, à Cercipeniche – Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, no valor estimado de 17,00 euros. (A17657/11)
11) Autorizar o Serviço de Carpintaria a executar um presépio para a Freguesia de São
Pedro e fornecer os materiais necessários. (A15120/11)
12) Autorizar o Serviço de Carpintaria a executar dois presépios para a Freguesia de
Conceição e fornecer os materiais necessários. (A17099/11)
13) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que autorizou o empréstimo de
mesas e cadeiras de plástico e de uma mesa de som, à Serrana – Associação Desportiva, Cultural
e Recreativa de Serra d'El-Rei. (A18078/11)
REUNIÕES DE CÂMARA:
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 9 de Dezembro,
sexta-feira, com início pelas 9h00, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os
membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita.
A Câmara deliberou, ainda, alterar a hora de início da próxima reunião ordinária, que se
realizará no dia 13 de Dezembro e terá carácter público, para as 9h00 horas, mantendo-se o
período de intervenção do público às 14h30, tendo a convocatória sido feita directamente a todos
os membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita.
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 treze horas e dez minutos, 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, subscrevo e com ele assino.

