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ATA N.º 6/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2012:
Aos seis dias do mês de março do ano dois mil e doze, 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 Vice-Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião a partir das dezassete horas e quinze
minutos, por se encontrar em Lisboa, numa reunião dos senhores presidentes de câmara da
região Oeste com o senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, tendo participado
apenas na apreciação do ponto n.º 0170. -------------------------------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a ata da reunião camarária realizada no passado dia 7 de
fevereiro de 2012, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido
previamente distribuído pelos membros da Câmara. -----------------------------------------------------PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes
que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos
do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram
solicitados e as respostas dadas: -----------------------------------------------------------------------------Carlos Vitorino, cotitular do processo de obras particulares n.º L1/07, que disse não concordar
com a fórmula usada para o cálculo das compensações. Considerando que se trata de uma dúvida
técnica, o senhor Vice-Presidente solicitou ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística para se reunir com o munícipe para aclarar a situação. ------------------------------------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. -----------------------DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
0149 - Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, o senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo
senhor Presidente da Câmara, nos dias 13 de fevereiro e 5 de março de 2012, ao abrigo de
deliberações de delegação de competências, em matéria de licenciamento de obras. ----------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc1) ---------------------------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0150 - Informação n.º FTOP57/12, datada de 29 de fevereiro de 2012, do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, remetendo uma lista de casos que tiveram êxito no âmbito da
intervenção do Setor de Fiscalização Técnica de Obras Particulares. ----------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0151 - Levantamento das Fachadas e Estudo de Cores, datados de 27 de fevereiro de 2012,
elaborados pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, para a Rua Afonso de
Albuquerque, em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta que prevê a utilização das cores que estão
preconizadas no Plano de Pormenor de Salvaguarda e de Reabilitação do Núcleo Histórico de
Peniche de Baixo (branco, ocre, rosa e azul) para as fachadas e cinza claro para os socos. --------0152 - Informação, datada de 28 de fevereiro de 2012, propondo a atualização anual dos
coeficientes previstos nas fórmulas de cálculo de encargos urbanísticos constantes do
Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas. -------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc2) ------------------------------------------------------0153 - Requerimento, datada de 20 de fevereiro de 2012, em nome de Inês Pinto Caiado,
solicitando autorização para ocupação de espaço público, junto à Avenida 25 de Abril, em
Peniche, para instalação de uma estrutura para estacionamento de bicicletas, para aluguer e
estacionamento livre. ------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a ocupação de um lugar de estacionamento, na Rua
António da Conceição Bento, com um suporte simples para bicicletas, executado em material
nobre e antioxidante, devendo serem pagas as respetivas taxas de ocupação da via pública.
(R37/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0154 - Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais da Divisão de Construção e
Conservação, de 27 de fevereiro a 23 de março de 2012. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0155 - Requerimento, datado de 6 de janeiro de 2010, de Rosinda Maria dos Santos de Agostini,
solicitando a redução de 25% do valor da renda da Cafetaria do Parque. -----------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir, por não terem sido alteradas as condições do concurso
de concessão do arrendamento. (NIPG169/10) ------------------------------------------------------------0156 - Requerimento, datado de 26 de janeiro de 2012, de Victor Manuel Pinto, solicitando a
transferência temporária do lugar de terrado V20, da feira mensal de Peniche, pelo período de
seis meses, para a sua filha Seomara Pinto Boginha. -----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado deferir. (NIPG1536/12) --------------------------------------------------
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0157 - Carta, datada de 14 de fevereiro de 2012, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção
Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de duas bancas
para venda de brindes, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2012, uma banca na Praça Jacob
Rodrigues Pereira e outra na Avenida do Mar, em Peniche.---------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que
autorizou a pretensão, apenas para a Praça Jacob Rodrigues Pereira, e isentar do pagamento das
taxas de ocupação da via pública, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP.
(NIPG2952/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------0158 - Ofício n.º 1694, datado de 20 de fevereiro de 2012, do Município de Alcobaça,
agradecendo o apoio prestado para a realização do seminário Uma Só Saúde – Partilhas
Intermunicipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3260/12) --------------------------------0159 - Ofício n.º 100, datado de 21 de fevereiro de 2012, da Entidade de Turismo do Oeste,
convidando o senhor Presidente da Câmara para estar presente na Bolsa de Turismo de Lisboa,
no dia 29 de fevereiro, para receber o senhor Ministro da Economia. ---------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3326/12) --------------------------------0160 - Informação, datada de 27 de fevereiro de 2012, da Divisão Financeira, remetendo a
minuta do contrato para adjudicação da aquisição de combustível rodoviário. -----------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a referida minuta. (NIPG3641/12 M-Doc.3) --------------0161 - Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a fevereiro de 2012, e mapa do total acumulado de horas
extra por funcionário, referente a janeiro de 2012.---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0162 - Informação, datada de 5 de março de 2012, do Gabinete de Comunicação e Imagem,
remetendo propostas para a execução da placa de identificação (trânsito) do Centro Interpretativo
de Atouguia da Baleia. ----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a placa que prevê o símbolo do CIAB em fundo branco e
a sua designação por extenso apenas referida uma vez. (M-Doc.4) ------------------------------------0163 - Programa de Procedimento e Caderno de Encargos para realização de uma hasta pública
para arrendamento dos estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.-------------------------------0164 - Informação n.º A32/2012, datada de 5 de março de 2012, do Gabinete Jurídico, relativa ao
arrendamento de uma parcela de terreno, sita no Porto de Areia Sul, em Peniche, à empresa Porto
de Areia Sul – Comércio de Bivaldes, L.da. ----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.-------------------------------0165 - Requerimento, datado de 8 de abril de 2011, de Rui da Silva Sousa, solicitando a
restituição de uma parcela de terreno, vendida ao Município de Peniche para a construção do
edifício escolar de Casais de Mestre Mendo, por escritura pública celebrada em 30 de maio de
1961, por José Maria de Sousa. -------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.-------------------------------0166 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente, para a construção de uma
pisca ciclável para ligação do Parque Urbano, junto ao Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo, ao Centro de Alto Rendimento do Surf. ---------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.-------------------------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
0167 - Foi presente a minuta do protocolo a celebrar com a Eólica do Monte das Castelhanas,
S.A., que tem como objeto a beneficiação e o alargamento de um acesso municipal privado de
uso público, de modo a permitir a passagem, com segurança, para a instalação e manutenção de
um parque eólico, sito no planalto das Cezaredas. --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. (M-Doc.5) ----------------0168 - Foi presente, para efeitos de ratificação, o protocolo celebrado com a Freguesia de
Atouguia da Baleia e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da
Baleia, que tem por objeto o estabelecimento de cooperação entre os outorgantes na gestão do
Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o texto do protocolo, assinado em 5 de março de 2012.
(M-Doc.6) -------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
0169 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. ------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder os seguintes apoios:------------------------------------------1) Trinta e seis metros de tubo corrugado 315, à Freguesia de Serra d'El-Rei, para ser aplicado
em regueiras da zona de Vale Cavalos, no valor estimado de 286,20 euros. (NIPG1978/12) ------2) Um subsídio, no valor de 431,17 euros, ao Clube Naval de Peniche, para pagamento de
despesas efetuadas com a secção de natação/competição, relativas ao 2.º semestre da época
2010/2011. (NIPG2937/12)-----------------------------------------------------------------------------------3) Apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado na informação do
senhor Vice-Presidente, datada de 28 de fevereiro de 2012, para apoio à realização do 1.º Open
Pool Bola 8, que terá lugar de 23 a 25 de março de 2012, organizado pela Associação Comercial,
Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. (NIPG3643/12) ------------------------------------4) Assumir o pagamento de diversos encargos, no valor estimado de 1703,25 euros, e prestar o
apoio logístico que materialmente seja possível, tudo conforme discriminado na informação do
senhor Vice-Presidente, datada de 28 de fevereiro de 2012, para a realização do IX Open
Internacional de Taekwondo Cidade de Peniche, que terá lugar nos dias 30 de março e 1 de abril
de 2012, organizado pelo Clube de Taekwondo de Peniche. (NIPG3644/12) ------------------------5) Autorizar a EB1 n.º 1 de Peniche a utilizar do autocarro municipal, gratuitamente, nos dias 24,
25 e 26 de maio e 3 de junho de 2012, para a realização de um intercâmbio entre escolas.
(NIPG3518/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------6) Um subsídio, no valor de 1500,00 euros, à Associação Desportiva e Recreativa do Casal
Moinho, como contrapartida pela utilização das suas instalações pelo Serviço de Apoio à Família
(fornecimento de refeições escolares), relativo ao ano letivo 2011/2012. -----------------------------7) Um subsídio, no valor de 1500,00 euros, ao Centro Social da Bufarda, como contrapartida
pela utilização das suas instalações pelo Serviço de Apoio à Família (fornecimento de refeições
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escolares), relativo ao ano letivo 2011/2012. --------------------------------------------------------------Por ter passado a participar na reunião, o senhor Presidente da Câmara participou na apreciação
do ponto que se segue.-----------------------------------------------------------------------------------------CUIDADOS HOSPITALARES NA REGIÃO OESTE:
0170 - Durante a apreciação do ponto em apreço, estiveram presentes da sala de sessões os
senhores Rogério Cação, Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, Henrique Bertino,
Carlos Santana, João Gomes e Anabela Dias, Membros da Assembleia Municipal de Peniche.---O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que, no dia 7 de março, os Deputados à
Assembleia da República do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Social
Democrata, eleitos pelo círculo de Leiria, receberiam, em audiências distintas, a Comissão
Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche. Informou, também, de como
decorreram as audiências concedidas pelos Deputados à Assembleia da República do Partido
Comunista Português e do Centro Democrático Social – Partido Popular, eleitos pelo círculo de
Leiria, nomeadamente a posição assumida por todos os Deputados de que se identificam com as
preocupações dos munícipes de Peniche, frisando a posição da senhora Teresa Caeiro, do CDSPP, que reafirmou a sua identificação com as preocupações de Peniche, como há quatro anos. ---Relativamente à reunião de hoje com o senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde, o senhor Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e
senhores presidentes de câmara da região Oeste, o senhor Presidente da Câmara informou que o
senhor Secretário de Estado justificou esta alteração nas estruturas que prestam cuidados
hospitalares na região com a necessidade de racionalizar todos os recursos. Deu ainda
conhecimento de que o mapa territorial foi alterado, uma vez que a Nazaré e Alcobaça pediram
que o seu hospital de referência seja o de Leiria, excetuando as freguesias de Benedita,
Alfeizerão e São Martinho do Porto. -----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara acrescentou que solicitou ao senhor Secretário de Estado que lhe
remeta o relatório, para que este possa ser apreciado pela Comissão Municipal de
Acompanhamento do Hospital de Peniche, solicitando também que não seja tomada nenhuma
decisão antes ser feita a referida apreciação, sendo que o relatório prevê um único centro
hospitalar para o Oeste estando pendentes dois assuntos, que são os serviços de Peniche e Torres
Vedras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado convocar a população para uma reunião pública de informação, a
ter lugar no dia 17 de março de 2012, no Largo do Município, em Peniche, para dar
conhecimento de como estão a decorrer as negociações com o Ministério da Saúde para a
definição dos cuidados hospitalares na região Oeste, nomeadamente em Peniche. ------------------Os membros da Comissão de Acompanhamento concordaram com a marcação da referida
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, 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 dezoito horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual,
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para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------------------------

