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ATA N.º 10/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012:
Aos dezassete dias do mês de abril 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 vinte minutos. ---------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas das reuniões camarárias realizadas nos passados
dias 23 de março e 3 e 10 de abril de 2012, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos
textos haverem 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 4 de abril, participou numa reunião para preparação das celebrações do Dia Mundial da
Hipertensão, que decorrerão em Peniche, no dia 17 de maio.-------------------------------------------- No dia 10 de abril, reuniu-se com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e com a
Reserva Natural das Berlengas, sobre a eventual candidatura de uma intervenção nas Berlengas
ao projeto Life.--------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 10 de abril, participou numa reunião, que decorreu nos Estaleiros Navais de Peniche,
com o promotor do Portugal Ocean Rice, o velejador Ricardo Dinis e o Montepio Geral. --------- No dia 10 de abril, participou numa ação do programa Lide, que teve como objetivo abordar as
questões da energia.--------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 11 de abril, participou na sessão de abertura do Dia da Biologia Marinha e da
Biotecnologia, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. -------------------- No dia 11 de abril, participou numa reunião da Oceano XXI, que teve lugar em Ílhavo, para
preparação do Fórum do Mar. -------------------------------------------------------------------------------- No dia 16 de abril, participou numa reunião descentralizada da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, que se realizou em Almeirim. -------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 3 a 17 de abril do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«O Senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Esteve presente na sessão de inauguração do “XXII Mostra do encaixe de Camariñas –
Espanha”, que decorreu de entre os dias 4 e 8 de Abril de 2012. A Delegação de Peniche foi
composta por duas Rendilheiras.
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Além das Passagens de Modelos realizadas, com combinados de Rendas de Bilros de Peniche,
decorreu também a cerimónia de assinatura do Protocolo de Geminação entre o Município de
Peniche, Novedrate (Itália), e Camariñas (Espanha), cujo objetivo é fortalecer os vínculos entre
os diferentes municípios, promover a arte de fazer Rendas de Bilros e manter a compreensão
mútua de solidariedade universal.
-Esteve presente na inauguração da exposição sobre Rendas de Bilros de Peniche, que iniciou a
sua itinerância no passado dia 7 de Abril, pelas 15h00, na Biblioteca Municipal da Nazaré.
A exposição foi realizada em colaboração com a Câmara Municipal da Nazaré, a sua
inauguração contou com a presença do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche,
Jorge Amador, e com o Sr. Presidente da Autarquia Nazarena, Jorge Barroso.
Esta exposição permite-nos apreciar peças tecidas delicadamente em Rendas de Bilros de
Peniche, contemplar várias formas de aplicação desta arte e fazer uma viagem ao passado,
presente e futuro deste elemento representativo do património cultural local.
Esta iniciativa, desenvolvida pela Câmara Municipal de Peniche, pretende ampliar a promoção
e divulgação deste saber-fazer enraizado na comunidade de Peniche ao território nacional,
estimulando assim o aumento da procura de produtos em Rendas de Bilros de Peniche.
A exposição estará patente ao público até ao dia 29 de Abril, nos seguintes horários:
Segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 19h00;
Sábados, domingos e feriados, das 15h00 às 18h00.
- Participou numa reportagem realizada pelo programa “Portugal em Direto”, que teve lugar
no dia 11 de Abril, na Escola de Rendas de Bilros de Peniche, sobre toda a estratégia de
promoção e divulgação desenvolvida em torno deste ex libris do artesanato local.
- Programa de José candeias, na Antena 1, sobre rendas de bilros de Peniche – 16 de Abril de
2012.
- Numa iniciativa sobre a Horta Pedagógica na EB1 de Serra d’El-Rei.
O Senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche.
- Com o senhor Diretor da EB2.3 de Atouguia da Baleia, Prof. José Lóis, sobre a rede escolar
2011/2012.
- Reuniu com o senhor Vasco Rodrigues, representante da Federação de Triatlo de Portugal,
sobre aspetos relacionados com a 29.ª edição do “Trialto – Cidade de Peniche”, que decorrerá
no dia 2 Junho. A Federação de Triatlo de Portugal ficou de enviar proposta de protocolo para
a iniciativa em causa.
- Reunião de auscultação com a Direção da Associação Rendibilros, sobre a nova composição
da Comissão do Selo de Qualidade. A referida Associação não colocou qualquer objeção à
proposta apresentada pela Câmara Municipal de Peniche» [sic] --------------------------------------O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou, ainda, de como está a decorrer o processo
para a nova organização dos agrupamentos de escolas do concelho de Peniche. Referindo que,
oportunamente, após ter sido ouvido do Conselho Municipal de Educação, os agrupamentos de
escolas do concelho e a Escola Secundária de Peniche, será apresentada uma proposta à Câmara,
para que esta se prenuncie antes da decisão final que será tomada pela DREL, sendo que, com a
nova legislação que está a ser preparada, o parecer da Câmara deixará de ser vinculativo. --------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 3 de abril, participou numa reunião da Rede Oeste Empreendedor, na Oeste CIM, com
parceiros de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 4 de abril, participou numa reunião para preparação das celebrações do Dia Mundial da
Hipertensão, que decorrerão em Peniche, no dia 17 de maio.-------------------------------------------- No dia 12 de abril, reuniu-se com o Diretor do Centro de Emprego, sobre os novos objetivos do
Gabinete de Inserção Profissional, nomeadamente a criação de um novo polo de apresentação
quinzenal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 12 de abril, participou numa reunião do ACES ON. -------------------------------------------- No dia 12 de abril, participou numa reunião com a equipa de saúde mental. ------------------------ No dia 12 de abril, assistiu à conferência do professor Lobo Antunes sobre hiperatividade e
deficit de atenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 13 de abril, participou numa reunião de preparação da festa anual do Corpo Nacional de
Escutas – Junta Regional de Lisboa. ------------------------------------------------------------------------- No dia 14 de abril, assistiu ao teatro de fantoches organizado pelo CIAB.--------------------------- No dia 16 de abril, participou numa reunião na União Desportiva e Cultural de São Bernardino,
sobre diversas questões da coletividade e da população.-------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Prestou as seguintes informações: ---------------------------------------------------------------------------- Que participou em duas reuniões do Conselho Executivo da Oeste CIM, uma sobre a Pisoeste e
outra, em 12 de abril, onde foram manifestadas enormes preocupações sobre a forma como o
Oeste está ser desmembrado, nomeadamente ao nível dos equipamentos de saúde, tribunais,
linha ferroviária e entidade regional de turismo. ----------------------------------------------------------- Que assistiu à sessão pública de discussão do Plano das Bacias Hidrográficas das Ribeiras do
Oeste, acompanhado por diversos técnicos e dirigentes do Município e dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento. ------------------------------------------------------------------ Que participou numa reunião sobre a Equipa de Separadores Florestais, com os municípios de
Óbidos e Lourinhã, onde foram aprovados os relatórios de atividades de 2010 e 2011. ------------- Que participou no Dia da Lota de Peniche no festival Peixe em Lisboa, em que a espécie em
destaque foi a cavala e que contou com o envolvimento da Docapesca e da Opcentro. ------------- Que participou na reunião descentralizada da ANMP, em Almeirim, que se debruçou sobre a
LCPA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Francisco Salvador:
Colocou as seguintes questões:
- Se era previsível que, a 31 de dezembro de 2011, os 57 000,00 euros da Equipa de Sapadores
Florestais fizessem parte da lista dos recebimentos em atraso. O senhor Vereador Jorge Abrantes
disse que iria enviar os relatórios sobre o assunto para conhecimento dos restantes edis. ----------- Se já está definido o programa para as celebrações do 38.º aniversário do 25 de abril de 1974. O
senhor Presidente da Câmara disse que não houve condições para definir o programa mais
atempadamente e pediu desculpa pelo facto.---------------------------------------------------------------- Se a Câmara não coloca a hipótese de fazer um novo orçamento para 2012, tendo em conta as
novas realidades que tornam o orçamento atual inexecutável e desajustado. O senhor Presidente
da Câmara disse que, tendo em conta o decreto que regulará a Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, e
a linha de financiamento prevista, será feita uma nova revisão ao orçamento. ------------------------ Qual o ponto de situação da reabilitação da zona arqueológica do Murraçal da Ajuda, onde se
encontram os fornos romanos, uma vez que o terreno está infestado de canas, que é uma espécie
com rizomas e que, por isso, destrói tudo o que se encontra no subsolo. O senhor Presidente da
Câmara informou que será apresentada candidatura ao GAC Oeste para a musealização do
espaço e que houve uma nova campanha arqueológica no período da Páscoa. ------------------------
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- Disse que, pela análise que fez aos documentos de suporte aos assuntos da ordem do dia que
lhe foram enviados, existe um enorme volume de dinheiro de pagamentos em atraso a pequenas
empresas do concelho e que lamenta que tenha que ser uma lei a impor o seu pagamento
atempadamente, com prioridade para as empresas do concelho. O senhor Presidente da Câmara
disse que o volume das dívidas é consequência de uma situação colocada por razões externas e
que foram implementadas medidas para a redução de custos. Acrescentou que tem havido
diálogo com os fornecedores locais e que existe uma relação de confiança. --------------------------Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Congratulou-se pela participação de um restaurante do concelho de Peniche no festival
gastronómico que decorre em Lisboa. O senhor Presidente da Câmara disse que comunga da
congratulação do senhor Vereador Luís Ganhão. ---------------------------------------------------------- Relativamente à Equipa de Sapadores Florestais, disse que se o Município quer ter um corpo de
primeira intervenção terá que suportar os encargos inerentes e perguntou qual o custo da equipa,
quanto recebe o Município em comparticipações e qual a intervenção que tem sido feita. Frisou
que é importante perceber qual a relação entre os custos e os benefícios, nomeadamente ao nível
do trabalho realizado, salvaguardando que não é contabilizável evitar-se que o pinhal municipal
arda. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo
e Financeiro para solicitar ao Comandante Operacional Municipal uma informação sobre o
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou se estão executados todos os compromissos que foram assumidos pela Águas do
Oeste, relativamente ao concelho de Peniche. O senhor Vereador Jorge Abrantes disse que o
balanço é positivo, sendo que o maior atraso se verificou na construção da ETAR do Paço, na
sequência do conflito que existiu entre a CCDR e a Águas do Oeste.----------------------------------- Referiu que o caminho de acesso à praia da Almagreira está muito danificado, o que não se
coaduna com a candidatura às sete maravilhas de Portugal. O senhor Vice-Presidente tomou nota
da observação do senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------------- Disse que alguns caminhos foram elevados, nomeadamente entre as povoações de Coimbrã e
Casais Brancos e no Lugar da Estrada Velha, também em Casais Brancos, este último com
recurso a entulhos, dificultando o acesso a alguns terrenos. O senhor Vice-Presidente informou
que não teve conhecimento de quaisquer reclamações e que os entulhos foram já cobertos com
saibro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou para quando está previsto o fim da obra de construção de um aqueduto na povoação
de Bolhos. O senhor Vice-Presidente informou que a obra está concluída, faltando apenas a cura
do betão armado. -----------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Perguntou se tinha sido dado conhecimento à Câmara do lançamento da venda do antigo
convento de São Bernardino, propriedade da Estamo. ---------------------------------------------------- Perguntou se no concelho existem locais próprios para a recolha de entulhos e se os operadores
sabem da sua existência. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao Diretor do Departamento de Energia
e Ambiente informação sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------- Perguntou para quando está prevista uma campanha de regularização de pisos, uma vez que
alguns arruamentos na cidade têm falta de asfalto, nomeadamente em ruas recentes como é o
caso das que se encontram junto ao supermercado Continente.------------------------------------------ Perguntou se os subsídios assumidos no âmbito do programa Pares estão na relação dos
pagamentos em atraso. O senhor Vereador Jorge Abrantes disse que todos os subsídios objeto de
deliberação estão referenciados na relação dos compromissos assumidos, com a data da
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deliberação, não estando alguns do programa Pares, tendo em conta o valor previsto no
orçamento para 2012, estando, contudo, na declaração de compromissos plurianuais. -------------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. -----------------------REUNIÕES DE CÂMARA:
0246 - O senhor Presidente da Câmara propôs que a próxima reunião ordinária, de carácter
público, que deveria ter lugar no dia 2 de maio, se realize no dia 4 de maio, sexta-feira, com
início pelas nove horas e quinze minutos. ------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação
escrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
0247 - Foram presentes o projeto de ampliação e estudo de cores para a EB1 de Geraldes,
elaborados pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo. ------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o projeto de ampliação da EB1 de Geraldes, para
construção de uma sala polivalente e de instalações sanitárias acessíveis, e o estudo de cores
proposto para os alçados. (M-Doc.1)------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0248 - Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a março de 2012, lista nominal dos trabalhadores
contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego
inserção e estágios qualificação emprego e contratos de prestação de serviços, ao serviço em
março de 2012, e mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de
janeiro a março de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0249 - Carta com a referência EG/03/12, datada de 29 de março de 2012, da Acompanha –
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, manifestando o seu apoio às posições dos órgãos do
Município na defesa da manutenção do hospital de Peniche e da implementação urgente do
prometido Serviço de Urgência Básica.---------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG5222/12) --------------------------------0250 - Carta, datada de 9 de abril de 2012, da Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e
Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de duas bancas para
venda de brindes, nos dias 1 e 2 de maio de 2012, uma banca na Praça Jacob Rodrigues Pereira e
outra na Avenida do Mar, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar apenas a instalação de uma banca, na 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. (NIPG5630/12) -------------------------------------------0251 - Informação, datada de 2 de abril de 2012, do Pelouro da Educação, dando conhecimento
do nome dos treze candidatos que reúnem condições para auferir das bolsas de estudo. -----------DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir as bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, para
o ano letivo 2011/2012, aos senhores: Ana Margarida Campos dos Santos, Andreia Sofia Félix
Antunes, Elizabete Ferreira Sousa, Inês da Silva Estrelinha, Luísa Martins Eustáquio, Maria Inês
Martins dos Santos, Patrícia Alexandre Santos Bernardo, Ana Marta Damião Codinha, Carlos
Nuno Guerreiro Martinho, Marco António Pedreira Franco, Marlyne Eva Pais Espinho, Rita
Joana da Silva Rodrigues e Dúlio João Franco Sousa Chalaça. (NIPG5348/12) ---------------------0252 - Informação, datada de 16 de abril de 2012, do Departamento Administrativo e Financeiro,
remetendo a minuta do contrato de resolução convencional de contrato da empreitada de
construção de acessibilidades - rampa de acesso ao edifício da CERCIP, a celebrar com a
Submerci – Construção e Urbanizações, L.da. -------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar da minuta do texto do contrato a celebrar. (M-Doc.2) ---0253 - 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 aprovar o projeto apresentado. (M-Doc.3) ---------------------------0254 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, para colocação de
sinalização de trânsito no Campo da República, em Peniche. -------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.-------------------------------0255 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, para colocação de
sinalização de trânsito nos cruzamentos das Ruas António da Conceição Bento e Estado
Português da Índia com a Rua Arquiteto Paulino Montez, em Peniche. -------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.4)------------------------------------------------------0256 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente, para requalificação dos
pátios do Bairro Luís de Camões, em Peniche. ------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.5)------------------------------------------------------0257 - Requerimento, datado de 7 de março de 2012, de Boabaía, L.da, solicitando a concessão
de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas,
denominado Algamar, sito na praia do Baleal. ------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 04h00.
(NIPG3846/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------0258 - Requerimento, datado de 16 de março de 2012, de Ana Rita Costa Severino, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas,
denominado Café Bjecas, sito no Largo do Bom Jesus, em Bolhos. -----------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 06h30 às 02h00.
(NIPG4495/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------
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0259 - Requerimento, datado de 16 de março de 2012, de Flávio Máximo Rodrigues, solicitando
a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas,
denominado Máximos Café Bar, sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 128, em Peniche. ---------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00.
(NIPG4457/12) -------------------------------------------------------------------------------------------------0260 - Despacho, datado de 17 de abril de 2012, do senhor Presidente da Câmara, nomeando as
senhoras D. Maria do Rosário Farto Leitão Santos e D. Graça Maria do Nascimento Ferreira
Ramos, para membros da Comissão de Peritos para Atribuição do Selo de Garantia de
Autenticidade da Renda de Bilros. --------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.6) --------------------------------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
0261 - Foi presente a informação n.º 23/12, datada de 5 de abril de 2012, do Serviço de Ação
Cultural, propondo a prorrogação da vigência do protocolo celebrado com a União dos
Resistentes Antifascistas Portugueses, em 25 de abril de 2007, acompanhada de informação do
Gabinete Jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com um voto contra, do senhor Vereador do PS, e
seis votos a favor, dos restantes membros da Câmara, prorrogar a vigência do referido protocolo,
por um período de cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Carlos Amaral, do PS, declarou que a sua votação decorre do respeito pelo voto
dos vereadores do PS, aquando da aprovação do referido protocolo, uma vez que se mantém a
questão que então se colocou e que tem a ver, na sua opinião, com a falta de legitimidade jurídica
do Município para a assinatura do protocolo, uma vez que a Fortaleza de Peniche não pertence ao
domínio privado do Município. Não obstante, valorizou o trabalho que está a ser realizado pela
URAP, nomeadamente ao nível da recolha de informação sobre a Fortaleza de Peniche, enquanto
prisão para presos políticos, no regime deposto em 25 de Abril de 1974. (NIPG5706/12) -----------0262 - Foi presente o texto do protocolo a celebrar com o Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I.P., que tem como objeto a gestão dos fogos do Bairro dos Pescadores das
Berlengas, sito na ilha da Berlenga, acompanhado de uma proposta de regulamento de atribuição
dos mesmos fogos. O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de alguns pressupostos
que ainda estão a ser negociados, para a elaboração do texto final dos referidos documentos,
nomeadamente: usos históricos; definição de prioridades de utilização; interesse do Município
em administrar o espaço; gestão com a maior autonomia possível, embora com auscultação nos
termos a definir; destino do uso – pesca, devendo ser muito bem monitorizado e acompanhado;
implementação de registo sistemático de presença de utilizadores; determinação do período de
concessão inferior a um ano, para garantir uma paragem entre as utilizações anuais; definição de
quotas por cada atividade; salvaguarda na primeira fila do bairro de espaço necessário e
adequado para a instalação do Centro de Interpretação Ambiental; definição de valores para
utilização dos espaços, que permitam criar condições de sustentabilidade, a determinar em
função dos rendimentos de cada atividade; atribuição dos espaços dependente do comprovativo
do licenciamento das atividades e cumprimento das obrigações fiscais. ------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PENICHE, DO
EXERCÍCIO DE 2011:
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0263 - Foram presentes os documentos de prestação de contas do Município de Peniche,
relativos à gerência de 2011, já apreciados em reunião de 10 de abril de 2012, os quais
apresentam, quanto aos principais indicadores, os seguintes valores:----------------------------------A – Controlo orçamental da despesa:
- Compromissos assumidos ............................... 26 548 262,26 €
- Despesa paga ................................................... 17 155 851,75 €
B – Controlo orçamental da receita:
- Receita cobrada ................................................ 18 508 614,47 €
C – Balanço:
- Total do Ativo Líquido .................................... 35 986 850,63 €
- Total dos Fundos Próprios ............................... 12 663 378,11 €
- Total do Passivo .............................................. 23 323 472,52 €
D – Demonstração de resultados:
- Total de Custos e Perdas .................................. 14 022 280,30 €
- Total dos Proveitos e Ganhos .......................... 15 255 034,87 €
- Resultado Líquido do Exercício ........................ 1 232 754,57 €
E – Fluxos de caixa:
- Saldo inicial ....................................................... 1 280 548,90 €
- Total dos recebimentos .................................... 18 724 536,56 €
- Total dos pagamentos ...................................... 18 359 952,50 €
- Saldo final .......................................................... 1 645 132,96 €
F – Resultado líquido do exercício: .............................. 1 232 754,57 €
a) Reforço do património (51) ............................................... 0,00 €
b) Reservas legais (571) (5%) ................................................ 0,00 €
DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos edis da CDU, e três
abstenções, dos edis do PSD e do PS, aprovar os documentos de prestação de contas do
Município de Peniche, do exercício de 2011. --------------------------------------------------------------Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para os
efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.-------------------------------O senhor Vereador do PS disse que não entregaria declaração de voto, uma vez que a sua
posição sobre os documentos agora aprovados se encontra exarada na ata n.º 9/2012, da reunião
do dia 14 de abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: ----------------------«Declaração de voto
Os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se na votação do Relatório e Conta de
Gerência da Gestão Municipal do Ano de 2011 por entenderem que, embora o conjunto dos
documentos esteja bem elaborado na maioria dos seus itens, reflete sobre a implementação de
mau e irrealista Plano de Atividades e Orçamento.
Tratou-se de um ano de gestão em que, mais uma vez, se evidencia uma execução orçamental de
pouco mais de 50% tanto na receita como na despesa, um aumento de quase quinhentos mil
euros nas dívidas a fornecedores e uma quase total ausência de medidas inovadoras de
contenção de despesa que permitam acalentar perspetivas de futuro.
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O extraordinariamente volumoso peso das despesas fixas, pouca ou nenhuma folga dão ao
executivo para uma gestão equilibrada, racional e eficaz. Sendo assim, urge tomar as medidas
adequadas para ir diminuindo esses valores cortando nos gastos desnecessários e
reequacionando o quadro de pessoal.
É imprescindível redefinir prioridades, apostando todos os recursos municipais no equilíbrio
financeiro e optar por objetivos de efeito multiplicador como são os instrumentos de
ordenamento do território que nos últimos sete anos não registaram qualquer evolução e muito
menos conclusão. Prova disso mesmo é que Peniche é dos pouquíssimos concelhos do Oeste que
ainda nem sequer encetou a revisão do Plano Diretor Municipal e não tem qualquer Plano de
Urbanização ou de Pormenor eficaz e em vigor.
Para além disso, é urgente e indispensável reformular o orçamento e GOP em curso, tendo em
vista o comprimento integral da Lei dos Compromissos e estabelecer condições para que os
futuros elencos camarários tenham possibilidade de desenvolverem um trabalho profícuo em
prol do Concelho e do Povo de Peniche.
Peniche, 17 de Abril de 2012.
Os Vereadores do Partido Social Democrata» [sic]------------------------------------------------------DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUAS E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE, DO EXERCÍCIO DE 2011:
0264 - Foram presentes os documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento, relativos ao exercício de 2011, aprovados pelo respetivo Conselho de
Administração, em sua reunião de 28 de março de 2012, e já apreciados em reunião de 10 de
abril de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, dos edis da CDU, e três
abstenções, dos edis do PSD e do PS, aprovar os documentos de prestação de contas dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, do exercício de 2011. ---------------------------Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para os
efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.-------------------------------Os senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: ----------------------«Declaração de voto
Os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se na votação do Relatório e Conta de
Gerência da Gestão dos SMAS referente ao Ano de 2011 por entenderem que, embora o
conjunto dos documentos esteja bem elaborado na maioria dos seus itens, refletem sobre a
implementação de uma gestão inadequada para aqueles serviços.
Tratou-se de um ano de gestão em que, mais uma vez, se evidenciou a quase completa
descapitalização dos SMAS em favor do Município, o que conduz inevitavelmente a uma total
ausência de investimentos em estruturas de abastecimento de água, sobretudo à zona norte do
Concelho, que permitam ter um efeito multiplicador e acalentar perspetivas de futuro.
A dívida de quase milhão e meio de euros de água fornecida à autarquia, que o Conselho de
Administração permite que o Município de Peniche mantenha para com os seus Serviços
Municipalizados é responsável pela falta de capacidade financeira dos SMAS, e, sem
investimento no abastecimento de água e saneamento, aliado ao completo deserto de meios de
ordenamento do território impedem o progresso e o desenvolvimento do Concelho e do seu
Povo.
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Peniche, 17 de Abril de 2012.
Os Vereadores do Partido Social Democrata» [sic]------------------------------------------------------1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO DE PENICHE PARA
2012:
0265 - Foi presente a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012, com o objetivo de absorver o saldo
da gerência de 2011 e consequente reforço de rubricas de despesa corrente e de capital. ----------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos edis da CDU e do PS,
e duas abstenções, dos edis do PSD, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da
Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012. --Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para os
efeitos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto.-------------------------------1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2012 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUAS E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE:
0266 - Foi presente a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa, para 2012, dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, aprovado pelo seu Conselho de
Administração, em reunião de 28 de março de 2012, que deriva essencialmente da inclusão no
Orçamento do saldo transitado do exercício anterior. ----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos edis da CDU e do PS,
e duas abstenções, dos edis do PSD, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da
Despesa dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento para 2012.--------------------------Deliberado, ainda, remeter o documento agora aprovado à Assembleia Municipal, para os efeitos
previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------O original do documento agora aprovado ficará arquivado em pasta anexa ao livro de atas,
depois de assinado pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, nos termos
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na redação que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. ----------------------------------------------CUMPRIMENTO DO PRECEITUADO NA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO:
Foram presentes os seguintes documentos: ----------------------------------------------------------------0267 - Informação, datada de 16 de abril de 2012, do Departamento Administrativo e Financeiro,
sobre compromissos plurianuais assumidos pelo Município de Peniche, após a publicação da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e a assumir, durante o ano de 2012. ------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal a ratificação dos compromissos
plurianuais assumidos pelo Município de Peniche, após a publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, e a autorização prévia prevista no n.º 1 do artigo 6.º da referida lei, relativamente aos
compromissos a assumir, durante o ano de 2012, todos identificados na listagem que ficou
apensa à minuta da presente ata. (M-Doc.7) ----------------------------------------------------------------
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0268 - Cópia autêntica da deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento, na reunião ordinária realizada no dia 27 de março de
2012, sobre os compromissos plurianuais assumidos pelos Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento, após a publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal a ratificação dos compromissos
plurianuais assumidos pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, após a
publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, identificados na listagem que ficou apensa à
minuta da presente ata. (M-Doc.8) --------------------------------------------------------------------------0269 - Cópia autêntica da deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento, na reunião ordinária realizada no dia 27 de março de
2012, sobre os compromissos plurianuais a assumir pelos Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia prevista no
n.º 1 do artigo 6.º da referida lei, relativamente aos compromissos plurianuais a assumir pelos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, durante o ano de 2012, e identificados na
listagem que ficou apensa à minuta da presente ata. (M-Doc.9) ----------------------------------------0270 - Três declarações, datadas de 16 de abril de 2012, subscritas pelo Presidente da Câmara
Municipal, emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, sobre os
compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e recebimentos em atraso, do Município de
Peniche, existentes a 31 de dezembro de 2011.------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.10)-------------------------------------0271 - Três declarações, datadas de 28 de março de 2012, subscritas pelo Presidente do Conselho
de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, emitidas nos termos do
artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, sobre os compromissos plurianuais, pagamentos
em atraso e recebimentos em atraso, dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do
Município de Peniche, existentes a 31 de dezembro de 2011.-------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.11)-------------------------------------ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO DE
PESSOAL:
0272 - Foi presente uma informação, datada de 16 de abril de 2012, do Departamento
Administrativo e Financeiro, propondo que seja solicitado à Assembleia Municipal autorização
para a abertura de procedimentos concursais, conforme previsto em Mapa de Pessoal para o ano
2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com cinco votos a favor, dos edis da CDU e do PS,
e duas abstenções, dos edis do PSD, solicitar à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do
artigo 46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, autorização para a abertura de
procedimentos concursais para o recrutamento de trabalhadores para o Município, nos termos e
com os fundamentos constantes na informação do Departamento Administrativo e Financeiro,
datada de 16 de abril de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata. Os senhores
Vereadores do PSD declararam que se abstinham porque também se abstiveram na votação do
Mapa de Pessoal de 2012, por a gestão dos recursos humanos ser uma competência do presidente
de câmara. (M-Doc.12)----------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
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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 doze horas e quarenta 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. ------------------------------------------------

