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ATA N.º 7/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2012:

Aos vinte e três 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 Presidente, eram nove horas e quinze minutos. --------------------
O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião até às treze horas e quarenta minutos,
tendo saído após a votação do ponto n.º 0178.--------------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas das reuniões camarárias realizadas nos passados
dias catorze e vinte e três de fevereiro e seis de março, tendo sido dispensada a sua leitura por o
respetivo texto haver sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------

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 6 de março, assistiu ao lançamento da Liga Meo Pro Surf, em Lisboa. ----------------------
- No dia 7 de março, participou em reuniões com os Grupos Parlamentares do PSD, BE e PS, na
Assembleia da República.--------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 8 de março, assistiu à inauguração da exposição do pintor António Carmo, patente no
Museu da Água, em Lisboa. -----------------------------------------------------------------------------------
- No dia 9 de março, participou no debate Turismo do Oeste, que futuro?, organizado pela Mais
Oeste Rádio e pela Entidade Regional de Turismo do Oeste, que teve lugar na Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche. ----------------------------------------------------------------
- No dia 11 de março, assistiu a um jogo de futsal do PAC – Peniche Amigos Clube. Referiu-se
de forma positiva à dinâmica do clube na formação e ocupação dos tempos livres de jovens.------
- No dia 12 de março, recebeu representantes da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que lhe
transmitiram a sua intenção de transformar o hotel Pinhalmar no seu centro de congressos. -------
- No dia 14 de março, assistiu a uma sessão do Curso Técnico-Profissional de Turismo da Escola
Secundária de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de março, participou numa reunião de trabalho com o senhor Secretário de Estado do
Empreendedorismo, sobre o futuro dos polos de competitividade e clusters, no quadro do
Programa Compete. --------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de março, participou na sessão evocativa do 36.º aniversário da manifestação do
povo de Ferrel contra a construção de uma central nuclear na zona do Moinho Velho, realizada
na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.-----------------------------------------------------
- No dia 15 de março, participou numa reunião na Oeste CIM.------------------------------------------
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- No dia 15 de março, assistiu à apresentação do Guia das Profissões do Mar, na Futurália 2012.
- No dia 17 de março, participou na reunião pública sobre o hospital de Peniche. --------------------
- No dia 17 de março, participou num programa informativo da estação de televisão TVI 24,
sobre o hospital de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------
- No dia 17 de março, participou na inauguração do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia.
Disse que este novo espaço tem características de um centro cultural que servirá para informação
e divulgação da identidade do concelho. Deixou palavras de reconhecimento pela participação da
população da freguesia, nomeadamente aos dirigentes associativos. Agradeceu aos trabalhadores
do Município envolvidos em qualquer uma das fases do projeto. ---------------------------------------
- No dia 18 de março, acompanhou um concurso de pesca desportiva, promovido pela Secção de
Pesca do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche.----------------------------------
- No dia 19 de março, participou numa reunião com os trabalhadores da ADRO – Agência de
Desenvolvimento Regional do Oeste. ------------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de março, recebeu alunos do Colégio Pedro Arrupe, no âmbito do projeto Peniche
Mar Pedagógico. O senhor Presidente da Câmara deixou uma palavra de apreço a todas as
entidades que viabilizaram este projeto. ---------------------------------------------------------------------
- No dia 20 de março, reuniu-se com o senhor Secretário de Estado da Segurança Social, para
apresentar as suas preocupações sobre a construção de diversas estruturas sociais no concelho,
nomeadamente o lar residencial da Cercipeniche Porto de Abrigo. -------------------------------------
- No dia 20 de março, reuniu-se com o cineasta Francisco Manso, sobre a concretização de uma
mostra de cinema com a temática do mar.-------------------------------------------------------------------
- No dia 21 de março, assistiu a uma conferência promovida pela EPUL, que teve como orador
principal o arquiteto Siza Vieira. -----------------------------------------------------------------------------
- No dia 21 de março, participou no dia dedicado às rendas de bilros nas escolas, que classificou
como uma jornada fortíssima de valorização. Deixou palavras de apreço à comunidade
educativa, pela forma como correspondeu à iniciativa, e à equipa do Município de Peniche,
coordenada pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador. -----------------------------------
- No dia 21 de março, participou na reunião do CLAS – Conselho Local de Ação Social. ----------
- No dia 22 de março, participou no arranque da Semana da Juventude. Destacou a criatividade e
capacidade de envolvimento manifestada pelos organizadores e pela União Juvenil de Ferrel,
destacando o exemplo de criatividade na obtenção de apoios financeiros. -----------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 24 de fevereiro a 23 de
março do corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Na Conferência de Imprensa de Apresentação do Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia,
inaugurado no dia 17 de março. O senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, António
José Correia, no decurso da sua intervenção, salientou a ação do senhor Vice-Presidente, Jorge
Amador, pela obra realizada e o seu acompanhamento pela equipa do DOM.
- No dia 13 de março, o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, foi entrevistado pela rádio SIM,
no âmbito da iniciativa “As Rendas de Bilros Regressam à Escola”. A rádio SIM entrevistou
alunos e professores da EB1 N.º 3 de Peniche, que participam na iniciativa.
- O encerramento do ciclo de Workshops sobre Rendas de Bilros de Peniche decorreu no dia 08
de março, em Vila das Aves – Santo Tirso. A sessão destinou-se aos formandos da Modatex, dos
Polos de Barcelos e Vila das Aves. Finalizou-se, assim, um ciclo de iniciativas que abrangeram
250 formandos do Centro de Formação. Em todas as sessões esteve presente o objetivo de
sensibilizar para a arte de rendilhar, para as possibilidades de aplicação de renda de bilros em
artigos de vestuário e acessórios de moda.
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- Na festa do 14.º Aniversário da Associação de Motociclismo de Peniche. O senhor Vice-
Presidente, Jorge Amador, felicitou a Associação de Motociclismo de Peniche por todo o
trabalho desenvolvido, pelos respetivos órgãos sociais e pelos seus sócios.
- No dia 17 de março, no âmbito da inauguração do Centro Interpretativo de Atouguia da
Baleia. Atuaram, a Sociedade Filarmónica União 1.º Dezembro de 1902, Coro de Geraldes e
Coral Stella Maris, foi aberta a Exposição "Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia: Um
Projeto Museológico Participativo".
- No 3.º Espetáculo de homenagem ao cantor Beto. A iniciativa decorreu na Associação de
Educação Física e Cultural Recreativa Penichense.
- No dia 13 de março, reuniu com todos os Professores das Atividades de Enriquecimento
Curricular e os respetivos coordenadores dos Agrupamentos de Escolas. O objetivo do encontro
foi programar atividades a desenvolver, nomeadamente durante o 3.º período letivo:

a) Planificação do dia 21 de março – “As Rendas de Bilros regressam à Escola”.
b) Planificação de atividades para o 3.º período letivo a desenvolver no âmbito da

Educação para a Segurança e Educação Alimentar.
c) Temas a desenvolver com os quatro anos de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Maior incidência do tema Educação Alimentar nos 1.º e 2.º anos, a Educação para a
Segurança será trabalhada essencialmente nos 3.º e 4.º anos.

d) No âmbito do programa de prevenção rodoviária “Segurança para todos”, distribuiu-se
a todos os presentes o Kit Pedagógico - composto pelo guia do professor e manual do
aluno. Posteriormente serão entregues em todas as escolas os respetivos manuais dos
alunos.

e) Em síntese da reunião com os professores das AEC, fiou definido:
Educação para a Segurança: Espaço sala de aula – intervenção pedagógica (a desenvolver com
a CMP e os Agrupamentos de Escolas); No dia 7 de maio será assinalado, em todas as EB1, o
Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante.
Educação Alimentar: No âmbito do Regime de Fruta Escolar, fez-se o Ponto de situação quanto
às Medidas de Acompanhamento.
- No dia 21 de março, as Rendas de Bilros Regressaram à Escola, iniciativa que envolveu todas
as escolas EB1 de Peniche e concelho. Foi distribuído por todas as salas de aulas, um DVD
“UM Simples História II” e um CD de Passatempos sobre o tema. Durante o dia
desenvolveram-se várias atividades lúdico-expressivas: teatros, músicas, escultura, pinturas,
fotografia, exposições, um desfile de moda em Serra d’El-Rei.
No final, todos os alunos receberam um diploma de participação no projeto “As Rendas de
Bilros Regressam à Escola”.
Esta atividade caracteriza-se por: grande envolvimento de toda a comunidade (professores,
alunos, familiares, as rendilheiras e meios de comunicação social); qualidade e diversidade das
atividades realizadas; divulgar e fomentar a arte das rendas de bilros; crescente afluência de
crianças à escola de rendas de bilros em períodos de férias escolares (campo de verão, cerca de
60 crianças).
O senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Reunião ordinária da Assembleia Municipal de Peniche, realizada em fevereiro.
- Reunião de elaboração de Mapa de Obras Municipais, sendo de salientar as seguintes, em
execução pelo DOM: Remodelação dos Balneários B6 do Parque de Campismo; Acesso à praia
dos Frades, em São Bernardino; Construção do pontão na Rua Casal da Ordem, em Bolhos.
Construção da Rotunda na Rua General Humberto Delgado / Av. Paulo VI.
- Reunião na Oeste-CIM, com a presença do senhor Paulo Júlio, Secretário de Estado da
Administração Local e Reforma Administrativa, no âmbito da Reforma da Administração Local.
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, fez uma intervenção a propósito do livro verde e da
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proposta de Lei nº 44/XII sobre a Reorganização Administrativa do Território, que visa a
Extinção de Freguesias.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, referiu na reunião com o Senhor Secretário de
Estado, que os critérios e os parâmetros apresentados são negativos para o Poder Local
Democrático e colocam em causa a manutenção de Freguesias, algumas das quais com centenas
de anos de existência, identidade própria e muito trabalho realizado em prol da população. O
senhor Vice-Presidente deu conta que cerca de 3000 Freguesias em Portugal têm menos de
2000 eleitores. A proposta de Lei do Governo não tem em conta esta realidade e daí o largo
descontentamento existente em diversos sectores da sociedade. O senhor Vice-Presidente, Jorge
Amador, defendeu o diálogo com todas as autarquias envolvidas e, que deve imperar o bom
senso. O senhor Vice-Presidente criticou a existência da Unidade Técnica, criada nesta
proposta de Lei, com uma composição pouco equilibrada e com um poder de decisão muito
alargado nas matérias relacionadas com a Extinção/Aglomeração de Freguesias.
- Na reunião do Conselho Geral da Escola Secundária de Peniche, com assunto principal o

processo para eleição do Diretor desta Escola.
- No Conselho de Administração dos SMAS.
- Reuniu com senhores Engenheiros João Raminhos e Francisco Silva, sobre a preparação da
execução da obra na Rua de Baixo – Lugar da Estrada e da Avenida das República, em Serra
d’El-Rei.
- Com as Designers de moda e joalharia, para apreciação do protocolo a ser elaborado entre o
Município de Peniche e o Projeto “Ser Portugal”, visando a aplicação das Rendas de Bilros de
Peniche, em joalharia.
- No Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.
- Com as senhoras Ester Rasteiro, Bárbara Leopoldo e Ida Guilherme sobre alguns aspetos
referentes ao Selo de Qualidade das Rendas de Bilros de Peniche, na sequência de problemas
colocados pelo Ministério da Segurança Social às citadas Senhoras, pelo facto das mesmas
receberem uma “senha de presença”, pelo exercício das funções na Comissão do Selo de
Qualidade das Rendas de Bilros de Peniche. A senhora Ida Guilherme, apesar desta atitude do
Ministério da Segurança Social, manteve a disponibilidade para se manter voluntariamente
nesta Comissão.
- Com todos os Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Peniche, no âmbito da utilização dos
autocarros municipais e de outros aspetos no relacionamento entre a autarquia e os referidos
Agrupamentos.
- Com o senhor Cabeleireiro Rodrigo Teles de Menezes, acerca de eventual apoio e protocolo a
estabelecer no âmbito dos desfiles das Rendas na Moda, integrados no programa da Mostra
Internacional de Rendas de Bilros 2012.
- No Conselho de Coordenação de Avaliação do Sistema Integrado de Avaliação de
Desempenho da Administração Pública (SIADAP).
- Com a Direção da Associação Rendibilros. Ponto de situação das obras em curso, na EB1 N.º
3 de Peniche, destinadas a novas instalações para esta Associação.
- Com o senhor Diretor Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, sobre a nova
organização dos Agrupamentos de Escolas no concelho, Rede Escolar 2012/2013 e a propósito
da necessidade de realização de obras, da responsabilidade do Ministério da Educação e
Ciência, na EB2.3 D. Luís de Ataíde.
- Com a Direção da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologias do Mar, no
âmbito do pedido de apoio para a realização da Semana Académica. Iniciativa a decorrer entre
os dias 14 a 19 de maio, posteriormente o Baile de Finalistas e a Bênção das Pastas.
- Na reunião pública de informação sobre o “Futuro do Nosso Hospital”, com a participação da
população do concelho de Peniche.» [sic] ------------------------------------------------------------------
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Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 8 de março, reuniu-se com a senhora Diretora da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 9 de março, participou no encontro regional das comissões de proteção de crianças e
jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 12 de março, reuniu-se com a senhora Elisabete Moita, do Centro Distrital de Segurança
Social de Leiria, para tratar de assuntos da CPCJ, nomeadamente do funcionamento da comissão
restrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 12 de março, participou na reunião alargada da CPCJ, que se centrou no plano de ação
para 2012/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 12 de março, reuniu-se com a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais
de Mestre Mendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 16 de março, participou numa reunião do núcleo executivo do Conselho Local de Ação
Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 17 de março, participou na reunião da população de Peniche sobre o futuro do hospital
de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 17 de março, assistiu à inauguração do CIAB.---------------------------------------------------
- No dia 20 de março, reuniu-se com a empresa Ultripo, L.da, sobre a colocação de contentores
para a recolha de roupas, calçado e brinquedos usados.---------------------------------------------------
- No dia 21 de março, participou na reunião do CLAS. ---------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento de como decorreu a Assembleia Geral da Águas do Oeste e leu a seguinte
declaração de voto apresentada pelo Município de Peniche: ---------------------------------------------
«À semelhança do que já aconteceu quer em 2009, quer em 2010, o voto do Município de
Peniche relativamente ao Relatório de Gestão e às Contas do Exercício de 2011 é o de
abstenção.
Embora não exista da nossa parte qualquer dúvida em relação à qualidade do Relatório e das
Contas do Exercício de 2011, a apresentação desta orientação de abstenção é essencialmente
justificada pela necessidade de manifestarmos com clareza a nossa posição de enorme
preocupação pelo facto do ano de 2011 ter traduzido um reforço acentuado do desequilíbrio
económico e financeiro da empresa Águas do Oeste S.A., com consequências imprevisíveis para
o seu futuro.
9 de março de 2012» [sic] -------------------------------------------------------------------------------------
- Informou que foram aprovados mais projetos no âmbito do GAC Oeste, incluindo a candidatura
da Acompanha para a recuperação do edifício sito na Rua Marquês de Pombal para instalação de
um centro de dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- Deu conta de como decorreu a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, a que
presidiu por impossibilidade do senhor Presidente e do senhor Vice-Presidente. ---------------------
- Explicou a abrangência da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso (LCPA), as suas implicações na gestão do Município e as dificuldades
futuras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 23.03.2012 * Livro 103 * Fl.69

- Enalteceu tudo quanto tem sido feito relativamente às rendas de bilros e referiu que levar as
rendas de bilros às escolas é um investimento com retorno seguro e muito importante para o
concelho de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------
- Saudou a organização do concurso de pesca desportiva, promovido pela Secção de Pesca do
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, os trabalhadores envolvidos e as
empresas que coloraram. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Deixou uma palavra de reconhecimento pela forma como decorreu a Semana da Juventude,
organizada pela União Juvenil de Ferrel, nomeadamente pela forma como angariaram fundos. ---
- Manifestou o seu reconhecimento e deixou uma palavra de apreço a todos os que se
envolveram no CIAB, designadamente a quem o pensou, a quem o concretizou e a quem pode
agora desfrutar de uma estrutura que demonstra que o concelho de Peniche tem história e cultura.
- Perguntou se uma esplanada que se encontra instalada na Travessa Rosa Patacas, na ilha do
Baleal, está licenciada. O senhor Presidente da Câmara seu indicação à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro para mandar verificar a situação.-------------------------
- Perguntou a quem cabe a fiscalização dos apoios de praia, nomeadamente quando são efetuadas
obras de ampliação ou outras. O senhor Presidente da Câmara informou que no dia 4 de abril
haverá uma reunião com a ARH do Tejo onde serão apreciados diversos assuntos relacionados
com os apoios de praia.-----------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou se o valor da dívida assumida a 31 de dezembro de 2011, enviado ao Governo, inclui
o valor dos subsídios atribuídos pela Câmara que ainda não foram pagos. A senhora Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro informou que o valor enviado ao Governo inclui
apenas o valor da faturação emitida, empréstimos e locações financeiras, não incluindo o valor
dos subsídios atribuídos de que não tenha sido emitida fatura, estando esse valor registado nos
compromissos assumidos e não pagos. ----------------------------------------------------------------------
- Perguntou se está a ser feito o controlo da praga de acácias que existe no Pinhal Municipal do
Vale Grande. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro para solicitar ao Gabinete Técnico Florestal uma informação sobre a
dimensão da praga e quais as medidas que estão a ser tomadas. -----------------------------------------
- Referiu-se mais uma vez ao mau estado de conservação de alguns caminhos agrícolas do
concelho e à necessidade do Município disponibilizar às freguesias os materiais para a sua
reparação. O senhor Vice-Presidente disse que os procedimentos para a contratação pública são
muito morosos, pelo que não existe material em armazém. ----------------------------------------------
- Lembrou que se comemorou mais um dia da árvore e referiu que visitou a albufeira de São
Domingos tendo encontrado apenas três das cinco mil árvores plantadas na sua margem. O
senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro para solicitar ao Gabinete Técnico Florestal uma informação sobre o assunto.----------

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Disse que é de louvar a iniciativa As Rendas de Bilros Regressam à Escola e deixou uma
palavra de reconhecimento às escolas, ao Vice-Presidente e ao Pelouro da Educação. --------------
- Saudou a senhora Vereadora Clara Abrantes e todos os envolvidos na Semana da Juventude,
referindo que foi muito interessante a descentralização e a dinamização da iniciativa. --------------
- Saudou todas as pessoas e entidades que estiveram envolvidas no projeto do CIAB, desde a sua
origem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Manifestou, de novo, as suas preocupações com o comportamento das pessoas de etnia cigana
que se encontram acampadas num bairro de Atouguia da Baleia, por deixarem cavalos e potros
deambular pelas ruas do bairro. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora
Clara Abrantes para verificar a situação. --------------------------------------------------------------------
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- Perguntou como é que o Município tem acompanhado a influência da seca no concelho de
Peniche, em particular a zona da freguesia de Ferrel, e qual o efeito da mesma na reserva de água
da albufeira de São Domingos. O senhor Presidente da Câmara informou que a albufeira está
com 70% de água e que se disponibilizou junto dos hortoprodutores para fazer as diligências que
estes julguem necessárias e que estejam ao seu alcance. --------------------------------------------------
- Perguntou qual o resultado da reunião do senhor Vice-Presidente com o Diretor-Geral da
DREL, em particular no que diz respeito ao projecto da reorganização da rede escolar. ------------

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.------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0171 - Processo n.º 166/11, em nome de Maria da Conceição Flosa Serafim Carriço, para
remodelação de um estabelecimento comercial, sito na Rua Tenente Valadim, n.º 18/20, em
Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 12 de março de 2012, deliberado aprovar as alterações introduzidas no
edifício, nos termos do RJUE, devendo ser cumpridas as condições constantes na informação dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, datada de 27 de fevereiro de 2012, e aprovar
a alteração à utilização, observando as condições mencionadas no parecer técnico da Divisão de
Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 8 de março de 2012, documentos de que se anexou
cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.1) ------------------------------------------------------------------

0172 - Processo n.º 218/11, em nome de Francisco Ferreira Pouseiro, para construção de uma
moradia unifamiliar, na Rua da Saudade, n.º 29, em Peniche. -------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 12 de março de 2012, deliberado proceder à audiência prévia do
requerente, manifestando a intenção de indeferir o pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, por ter merecido parecer desfavorável
do IGESPAR, que é vinculativo. (M-Doc.2)----------------------------------------------------------------

0173 - Processo n.º 198/11, em nome de Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados, CRL, para construção de duas salas de formação e substituição parcial
de cobertura, no edifício sito na Rua Adelino Amaro da Costa, em Peniche, acompanhado de um
pedido de isenção de taxas. ------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Gabinete Jurídico, datada de 19 de março de
2012, deliberado dispensar do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da operação
urbanística. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

0174 - Estudo prévio do projeto para a construção da casa mortuária de Peniche.--------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o referido estudo prévio. (NIPG 4517/12) ------------------
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0175 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de Construcouto -
Construção Civil, L.da, no âmbito do processo de obras n.º 234/08.-------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação da parcela de terreno, com a área de 187,40 m2,
sita na Rua das Flores, em Reinaldes, a desanexar do prédio rústico, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Peniche sob o n.º 8970, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na
matriz cadastral rústica da mesma freguesia, sob o artigo 84, secção AQ, para ser integrada no
domínio público, nomeadamente para a execução de passeios. ------------------------------------------

0176 - Estudo urbanístico, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo,
em 1 de setembro de 2011, para o Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche. --------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta que prevê uma reconversão urbanística mais
profunda. (M-Doc.3)--------------------------------------------------------------------------------------------

0177 - Processo n.º 191/10, em nome de Maria de Jesus Conceição Sousa Santos, para instalação
de uma estrutura fixa para servir de cobertura a uma esplanada instalada no passeio da Avenida
do Mar, em Peniche, para apoio a um estabelecimento de restauração, já presente em reunião
anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 21 de março de 2012, deliberado aprovar a instalação estrutura,
devendo serem cumpridas nas condições expressas na referida proposta. (M-Doc.4) ----------------

0178 - Proposta de minuta tipo para os pedidos de redução/dispensa do pagamento de taxas, nos
termos do Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas, elaborada na
sequência da deliberação de 27 de dezembro de 2011. ----------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a minuta tipo apresentada. (M-Doc.5) -----------------------

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Vereador Luís Ganhão não participou na apreciação e
votação dos assuntos que se seguem. ------------------------------------------------------------------------

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

0179 - Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, o senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, no
dia 21 de março de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria
de licenciamento de obras.-------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.6) ---------------------------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0180 - Carta, datada de 1 de março de 2012, da Adepe – Associação para o Desenvolvimento de
Peniche, remetendo convocatória para uma assembleia geral extraordinária, que tem como ponto
único uma proposta de alteração dos estatutos. -------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3814/12) ---------------------------------

0181 - Ofício n.º 53/AM/2012, datado de 10 de fevereiro de 2012, no Município do Bombarral,
remetendo cópia da moção aprovada, por unanimidade, pela Assembleia Municipal do Bombarral,
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relativa à transformação da urgência do hospital de Caldas da Rainha em urgência básica.-----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3543/12) ---------------------------------

0182 - Ofício n.º 5-B, datado de 27 de fevereiro de 2012, do Município de Alcobaça, remetendo
cópia da moção aprovada, por unanimidade, pela Assembleia Municipal de Alcobaça, referente
ao hospital Bernardino Lopes de Oliveira. ------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3586/12) ---------------------------------

0183 - Ofício n.º 164, datado de 6 de março de 2012, da Turismo do Oeste, agradecendo o apoio
prestado pelo Município aquando da realização da Bolsa de Turismo de Lisboa.---------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3900/12) ---------------------------------

0184 - Carta n.º 334/2012/S, datada de 6 de março de 2012, da Águas do Oeste, S.A., dando
conhecimento da renúncia ao cargo do Presidente do Conselho de Administração, por se ter
reformado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e agradecer ao senhor Arnaldo Pêgo a boa
relação institucional mantida com o Município de Peniche, enquanto foi Presidente do Conselho
de Administração Águas do Oeste, S.A.. (NIPG4073/12) ------------------------------------------------

0185 - Carta, datada de 23 de fevereiro de 2012, da Movicortes, agradecendo o voto de pesar
remetido pelo executivo, aquando do falecimento de José Ribeiro Vieira.-----------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4090/12) ---------------------------------

0186 - Memorando, datado de 14 de março de 2012, da Oeste CIM, sobre a execução da
cartografia numérica vetorial à escala 1:2000.--------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4362/12) ---------------------------------

0187 - Carta, recebida em 23 de fevereiro de 2012, de Telmo Filipe Santos Martins, contestando
por ter sido excluído da candidatura às bolsas de estudo ao ensino superior no ano letivo
2011/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado informar o candidato de que, no uso do preceituado no n.º 3 do
artigo 17.º do Regulamento, é interpretação da Câmara que 13,9 é inferior a 14, interpretação que
tem sido utilizada para todas as candidaturas, pelo que, por questões de equidade, se mantém a
decisão tomada. (NIPG3121/12)------------------------------------------------------------------------------

0188 - Carta, datada de 27 de fevereiro de 2012, de Armando Jorge Coelho Machado Inácio,
contestando por ter sido excluído da candidatura às bolsas de estudo ao ensino superior no ano
letivo 2011/2012.------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado informar o candidato de que foi utilizada a mesma metodologia
de cálculo na apreciação de todas as candidaturas, de forma a manter a equidade entre todos os
candidatos, pelo que se mantém a decisão tomada, e de que, utilizando a forma reivindicada pelo
candidato, este continuaria a não ser contemplado com uma bolsa, uma vez que ficaria
posicionado em 18.º lugar, dispondo a Câmara de apenas 13 bolsas para o corrente ano.
(NIPG3866/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0189 - Informação, datada de 14 de março de 2012, do Pelouro da Educação, sobre a acumulação
de bolsas pelos candidatos às bolsas de estudo ao ensino superior no ano letivo 2011/2012. -------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4508/12) ---------------------------------
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0190 - Informação, datada de 16 de fevereiro de 2012, da Divisão Administrativa, dando
conhecimento do ponto de situação da reposição da legalidade no sítio da Água Doce, em Casais
do Baleal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4509/12) ---------------------------------

0191 - Informação, datada de 27 de fevereiro de 2012, do Departamento de Obras Municipais,
propondo oito locais para a colocação de placas de sinalização vertical com a indicação do CIAB. -
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com os locais propostos pelo Departamento de Obras
Municipais. (NIPG4510/12 M-Doc.7) -----------------------------------------------------------------------

0192 - Informação, datada de 15 de março de 2012, do Departamento de Obras Municipais,
propondo a colocação de um sinal vertical de trânsito B2, paragem obrigatória, no
entroncamento da Travessa da União com a Rua de Santo António, em São Bernardino.-----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a colocação do sinal, conforme proposto pelo
Departamento de Obras Municipais. (NIPG4515/12 M-Doc.8)------------------------------------------

0193 - Informação, datada de 15 de março de 2012, da Divisão Administrativa, dando
conhecimento de que o Igespar informou que é da sua competência a classificação da igreja da
Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, como imóvel de interesse municipal. ----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4102/12) ---------------------------------

0194 - Declaração de princípio, datada de 17 de março de 2012, da População de Peniche, sobre
reestruturação do serviço de saúde na região Oeste. -------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o texto da referida declaração de princípio. ----------------

0195 - Ofício n.º 63, datado de 16 de fevereiro de 2012, da Turismo do Oeste, remetendo cópia
do ofício remetido às CIM Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo, sobre a reorganização das
Entidades Regionais de Turismo. -----------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG2884/12) ---------------------------------

0196 - Ofício n.º 152, datado de 6 de março de 2012, da Turismo do Oeste, remetendo cópia do
ofício remetido à Oeste CIM sobre a reorganização regional de turismo. ------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG3901/12) ---------------------------------

0197 - 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 notificar a empresa arrendatária de que, atendendo às deficientes
condições de segurança do local, a Câmara apenas está disponível para prorrogar o arrendamento
por mais um ano, ou seja, até 29 de junho de 2013, ao abrigo da alínea b) da deliberação de 30 de
junho de 1997, que aprovou o arrendamento. (NIPG3646/12) -------------------------------------------

0198 - 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. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Gabinete Jurídico, datada de 29 de novembro
de 2011, deliberado indeferir a pretensão e esclarecer o requerente de que o edifício escolar não
foi demolido, encontrando-se apenas suspenso o seu funcionamento como estabelecimento de
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ensino, por não existir, atualmente, número de alunos que o justifique, nos termos da legislação
vigente. (NIPG5743/11)----------------------------------------------------------------------------------------

0199 - 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 aprovar os referidos documentos e definir o prazo do
arrendamento em 15 anos e o valor base da licitação em 11 000,00 euros. ----------------------------

0200 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente, para a construção de uma
pista 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.--------------------------------

0201 - Informação, datada de 22 de março de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, relativa ao cumprimento do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que a declaração de que todos os compromissos
plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano 2011 se encontram devidamente registados na
base de dados central de encargos plurianuais e a declaração de todos os pagamentos e
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2011, ambas referentes ao Município de
Peniche, sejam apresentadas à Câmara Municipal juntamente com os documentos de prestação
de contas, prorrogando-se desta forma o prazo previsto no n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------

0202 - Informação, datada de 22 de março de 2012, dos Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento, relativa ao cumprimento do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. --------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que a declaração de que todos os compromissos
plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano 2011 se encontram devidamente registados na
base de dados central de encargos plurianuais e a declaração de todos os pagamentos e
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2011, ambas referentes aos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento, sejam apresentadas à Câmara Municipal juntamente
com os documentos de prestação de contas, prorrogando-se desta forma o prazo previsto no n.º 1
do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. -------------------------------------------------------

0203 - Carta, sem data, da Docapesca Portos e Lotas, S.A., relativa ao uso do entreposto
frigorífico de Peniche pela ESIP – European Seafood Investements Portugal, S.A.. -----------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar o senhor Presidente da Câmara de contactar outras
empresas do concelho para verificar da sua necessidade de usarem o entreposto frigorífico e dar-
lhe poderes para encetar as necessárias negociações para a celebração de um acordo.---------------

0204 - Proposta do senhor Presidente da Câmara sobre o teor do texto a enviar ao Peniche
Community Club of Toronto INC. por ocasião do seu 31.º aniversário.--------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com o teor do texto proposto. ------------------------------

0205 - Informação n.º 440/2012, datada de 16 de março de 2012, do Gabinete Jurídico, remetendo
proposta de aquisição de parte de um prédio indiviso para construção de um arruamento. ------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação da parcela de terreno, a desanexar do prédio
inscrito na matriz cadastral rústica da freguesia de Ajuda sob o artigo 119, da secção A.
(NIPG4463/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------
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AÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE:

Foram presentes os seguintes documentos do Serviço de Ação Social, Solidariedade e Habitação:

0206 - Informação, datada de 3 de março de 2012, apresentando uma proposta de permuta do
fogo atribuído ao senhor Joaquim Sousa Matos Soudo, pelo fogo sito na Rua Fonte da Nora,
Edifício Coosofi, Letra E – 2.º esq., em Peniche. ----------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a permuta do fogo e fixar o valor da renda em 24,25
euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos
aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------

0207 - Informação, datada de 3 de março de 2012, propondo a alteração de titularidade do fogo
sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra B – r/c esq., em Peniche, em virtude do seu
titular ter falecido.-----------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo
para Maria Vitória Jesus Franco Mateus e fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme
proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de
28 de dezembro de 2010.---------------------------------------------------------------------------------------

0208 - Informação, datada de 12 de março de 2012, propondo a fixação de novo valor à renda de
casa a pagar pelo senhor Joaquim Viola Pereira, pelo arrendamento do fogo sito no Bairro do
Calvário, Rua 1.º de Maio, bloco 1 – 1.º Dt.º, em Peniche, por ter havido uma alteração nos
rendimentos do agregado familiar. ---------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 24,25 euros mensais, devendo ser
celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de
2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0209 - Informação, datada de 15 de março de 2012, apresentando uma proposta de permuta do
fogo atribuído ao senhor Pedro Manuel Viana Carvalho Anacleto, pelo fogo sito na Rua Fonte da
Nora, Edifício Coosofi, Letra D – 6.º esq. tardoz, em Peniche. ------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a permuta do fogo e fixar o valor da renda em 29,34
euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos
aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0210 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder os seguintes apoios:-------------------------------------------
1) Um subsídio, no valor de 333,94 euros mensais, pelo período de quatro meses, à Cercipeniche
– Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, para comparticipação
no acolhimento de um utente daquela instituição. (NIPG3309/12) -------------------------------------
2) Cem sacos de plástico grandes, à Fundação Malanga, no valor estimado de 19,00 euros, para
o embalamento de roupa a enviar para Moçambique. (NIPG3809/12) ---------------------------------
3) Autorizar a utilização gratuita da área de campismo da ilha da Berlenga, entre os dias 18 e 22
de junho, por um grupo de jovens do Colégio St. Julian’s, no âmbito do Projeto Residencial
Ouro. (NIPG4506/12) ------------------------------------------------------------------------------------------
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4) Um subsídio, no valor de 1291,50 euros, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São
Sebastião de Peniche, para apoio à encenação da peça Cristo: da condenação à morte, pelo
Grupo de Teatro O Nazareno, e apoiar a divulgação do evento conforme solicitado. O senhor
Vereador Francisco Salvador não participou na apreciação e votação deste apoio.
(NIPG4088/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Um subsídio, no valor de 250,00 euros, à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de
1902 de Atouguia da Baleia, para apoio ao VI Torneio de Sueca das Cem Equipas.
(NIPG3822/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

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 catorze horas e dez minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro , Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------------------------


