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ATA N.º 12/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2012:

Aos quinze dias do mês de maio 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. --------------------
A reunião foi interrompida pelo período de uma hora, entre as treze e as catorze horas. ------------
O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Jorge Abrantes só participaram na reunião
até às dezassete horas, tendo saído após a votação do ponto 0309.--------------------------------------
O senhor Vice-Presidente ausentou-se da reunião entre as catorze horas e quinze minutos e as
quinze horas, não tendo participado na apreciação e votação dos pontos 0301 e 0302. --------------
A senhora Vereadora Clara Abrantes ausentou-se da reunião entre as catorze horas e quinze
minutos e as quinze horas e trinta minutos, não tendo participado na apreciação e votação dos
pontos 0301 a 0304. --------------------------------------------------------------------------------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata da reunião camarária realizada no passado dia quatro de
maio, 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 5 de maio, participou numa prova da sétima edição do Lisboa International Triathlon,
que teve como objetivo apoiar a IPSS Operação Nariz Vermelho. --------------------------------------
- No dia 6 de maio, esteve presente em diversas iniciativas desenvolvidas no concelho, tendo
destacado a I Etapa do Circuito Nacional de Kayaksurf e Waveski e a VII Edição do Circuito
Universitário de Bodyboard e Surf, organizadas pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior
e pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, repetidamente.------------------------------
- No dia 6 de maio, esteve presente na cerimónia de apresentação das 21 praias finalistas do
concurso 7 Maravilhas – Praias de Portugal. Informou que a praia do Medão – Supertubos, no
concelho de Peniche, foi selecionada para finalista, na categoria de praia de uso desportivo, e que
convidou o ator Pedro Lima, pela sua ligação aos desportos náuticos de deslize, para padrinho da
candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 7 de maio, assistiu à sessão de abertura do seminário Excited QCD 2012, que reuniu em
Peniche cerca de 150 físicos de renome internacional. ----------------------------------------------------
- No dia 7 de maio, participou num seminário de marketing desportivo no âmbito da
ExpoEventos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 8 de maio, participou numa reunião sobre os projetos do Cetemares.------------------------
- No dia 8 de maio, participou no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leria.-----------------
- No dia 9 de maio, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM.--------------------
- No dia 9 de maio, participou numa reunião da ANMP, realizada na Oeste CIM, sobre a LCPA.
- Nos dias 10 e 11 de maio, esteve na Exponor, no âmbito do II Fórum do Mar. ---------------------
- No dia 10 de maio, participou na Assembleia Geral da Associação Fórum Mar Centro.-----------
- No dia 11 de maio, assistiu à apresentação pública do Conselho Estratégico da Oceano XXI. ----
- No dia 12 de maio, participou numa iniciativa realizada em vinte praias do país, entre as quais a
praia do Medão – Supertubos, denominada Maré Humana, que teve como principais objetivos
sensibilizar e alertar para um conjunto de ameaças ao litoral e para a necessidade de alterar
comportamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de maio, reuniu-se com a Associação de Armadores da Pesca Artesanal. ---------------
- No dia 14 de maio, participou em mais uma reunião sobre a LCPA, na Oeste CIM. ---------------
- No dia 14 de maio, reuniu-se com o senhor Paulo Ferreira, novo presidente da direção do
Península de Peniche Surf Clube.-----------------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de maio, participou na reunião do Conselho Municipal de Educação.--------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 5 a 15 de maio
corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
«O Senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Exposição itinerante “As Rendas de Bilros de Peniche” – Portalegre, que estará patente ao
público, até ao dia 20 de maio de 2012. No âmbito do processo de promoção e valorização da
Renda de Bilros de Peniche, o Município tem já em campo uma exposição itinerante que, após a
permanência na Nazaré, foi deslocada para a cidade de Portalegre. A abertura da exposição
decorreu no passado dia 5 de maio e estará patente até dia 20 no CAEP – Centro de Artes e do
Espetáculo. A exposição integra um conjunto de painéis onde, através do texto e da imagem, se
referem as origens e características principais deste saber penicheiro, bem com se referem
iniciativas com vista à sua valorização, quer referindo a Mostra Internacional de Renda de
Bilros, a Renda aplicada à Moda ou, ainda, as iniciativas de captação de jovens para a
aprendizagem desta arte, nomeadamente através do projeto as “As rendas de Bilros vão à
Escola”. Constituem elementos de atração na exposição os cinco vestidos com aplicações de
Renda de Bilros – coordenados que integraram a Mostra de 2011 – o Baú Pedagógico, as
publicações “Uma pequena história” e um Puzzle alusivo ao tema, bem como cerca de dez
peças em renda premiadas nos concursos anuais promovidos pela autarquia. A delegação que
se deslocou a Portalegre, dirigida pelo Vice-Presidente da Câmara de Peniche, acompanhado
pelo Professor Raúl Santos, um técnico do Museu, Joaquim Meireles, e três rendilheiras da
Escola Municipal de Renda de Bilros, foi recebida pela Autarca anfitriã, Dr.ª Maria Adelaide
Lebreiro de Aguiar Marques Teixeira que demoradamente e muito interessada percorreu toda a
exposição, enaltecendo esta iniciativa de promoção. No mesmo dia, a exposição recebeu
também a visita de uma figura de prestígio nacional: o ator Herman José. Sem deixar de referir
a ligação de um seu familiar próximo a Peniche e à indústria conserveira, o artista de igual
modo visitou a exposição e, tal como a senhora Presidente da Câmara, trocaram impressões
com a delegação, mostrando grande interesse no labor das nossas Rendilheiras.
- Na entrega de prémios do Festival de Natação Sincronizada, organizado pela Piscina
Municipal de Peniche.
O Senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Reuniu-se com as diversas Forças de Segurança de Peniche, nomeadamente com
representantes da Guarda Nacional Republica e Polícia de Segurança Pública, Serviço



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 15.05.2012 * Livro 103 * Fl.119

Municipal de Proteção Civil, Instituto Nacional de Emergência Médica, Bombeiros Voluntários
de Peniche e Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Peniche, programa “Crescer em
Segurança”, sobre Prevenção e promoção da campanha de sensibilização para a prevenção
rodoviária, que teve início no dia 8 de maio e que decorrerá até ao dia 16 do mesmo mês. Esta
iniciativa é direcionada aos alunos do 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do concelho de Peniche. Ao
longo destes 9 dias serão desenvolvidas diversas atividades nas ruas do município de Peniche,
possibilitando o contacto dos alunos com as competências e atribuições da Guarda Nacional
Republicana e da Polícia de Segurança Pública no âmbito da prevenção rodoviária. Estas
atividades entroncam nos conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o último mês de aulas,
em que a sensibilização para as regras de trânsito e para uma correta circulação na via pública
foram amplamente trabalhadas.
- Na reunião da Comissão Municipal de Trânsito, onde foram abordados os seguintes assuntos:
Apresentação da iniciativa de prevenção rodoviária, do Pelouro da Educação, destinada aos
alunos do 1.º Ciclo – “Crescer em Segurança”; Projeto no Cruzamento da Palmeira – S.
Bernardino.
- Na reunião do Conselho Municipal de Educação, para apreciar, em especial, a proposta da
DREL de organização de Mega Agrupamento. Foi aprovado, por maioria, com uma abstenção,
a do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, a proposta apresentada
pelo Vice-Presidente e responsável pelo Pelouro da Educação, Jorge Amador, de não aceitar
qualquer proposta de criação de um Mega Agrupamento no concelho de Peniche. Esta proposta
apresentada e votada por maioria, no Conselho Municipal de Educação teve na sua origem a
auscultação de toda a Comunidade Educativa.
- Participação na reunião de trabalho com o senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia
e Desenvolvimento Regional, Dr. António Almeida Henriques, no passado dia 11 de maio, na
Região Oeste, nomeadamente os concelhos de Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço e Arruda
dos Vinhos. A visita teve início no concelho de Torres Vedras, no qual o senhor Secretário de
Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Dr. António Almeida Henriques,
visitou o Mercado Municipal, tendo elogiado a localização do mesmo, pelo contributo prestado
na revitalização do centro histórico. Ainda no concelho de Torres Vedras, no Ameal, visitaram a
fábrica de painéis fotovoltaicos “Eurener”, financiada pelo QREN, com um total de 48
colaboradores. Seguidamente visitaram o concelho de Sobral de Monte Agraço, tendo a Praça
25 de Abril, obra financiada pelo QREN, ao abrigo da regeneração urbana, sido escolhida para
início da visita. Seguiu-se depois a Praça Dr. Eugénio Dias e o Centro de Interpretação das
Linhas de Torres em Sobral de Monte Agraço, projeto financiado pelo Mecanismo Financeiro
do Espaço Económico Europeu e inaugurado no passado dia 3 de dezembro de 2012. A visita à
Região terminou no concelho de Arruda dos Vinhos com uma visita guiada às instalações do
Hospital da Santa Casa da Misericórdia, que integra uma Unidade de Cuidados Continuados de
Saúde e com um almoço realizado no Palácio do Morgado, em Arruda dos Vinhos. Na visita à
Região, o senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, foi
acompanhado pelo seu assessor, o Dr. Jaime Alves, pelos senhores Presidentes ou
representantes das Câmaras dos Municípios que integram o Conselho Executivo da Oeste CIM e
pelo Secretário Executivo da Oeste CIM.
- Na cerimónia de Boas-Vindas do Lan Party, organizado pela Associação Cultural e
Desportiva do Casal Moinho.
- Na entrega de prémios do Circuito Universitário de Surf e Bodyboard, na praia dos
Supertubos.
- Na iniciativa de encerramento da Associação Interprofissional de Hortícola do Oeste.
- Na Hasta Pública, para a concessão dos estabelecimentos do Parque Municipal de Campismo
e Caravanismo, que ficou deserta.
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- Na entrega de prémios do 7.º Torneio da Sueca, organizado pela Associação D. Inês de Castro,
de Coimbrã.
- Na entrega de prémios do 1.º Encontro de Carros Clássicos, que decorreu na freguesia de

Atouguia da Baleia.» [sic] -------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vice-Presidente apresentou, ainda, por escrito, o seguinte voto:-----------------------------
«VOTO DE FELICITAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DE
DESPORTO
A Câmara Municipal de Peniche aprova um voto de felicitação à atleta Telma Santos, praticante
da modalidade de Badminton, pela sua qualificação para os Jogos Olímpicos de 2012, a ter
lugar em Londres.
A Câmara Municipal reconhece o mérito e felicita a atleta Telma Santos, natural de Peniche,
pelo alcance desta importante proeza.
Por proposta do senhor Vice-Presidente Jorge Amador, a Câmara Municipal delibera atribuir à
atleta uma Medalha de Mérito Desportivo Municipal de Desporto, a ser entregue no Dia do
Município.
Ainda no decurso da sua intervenção, o Vice-Presidente apresenta a proposta no sentido de se
fazer um reconhecimento público ao atleta Fernando Silva, praticante da modalidade
Badminton, com a atribuição de igual galardão. Fernando Silva foi o primeiro atleta de Peniche
a participar nuns Jogos Olímpicos, que foram realizados na cidade de Barcelona em 1992.»
[sic] A Câmara decidiu apreciar o assunto no período da ordem do dia. -------------------------------

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Participou na reunião de avaliação da Semana da Juventude, tendo a organização decidido
realizar a iniciativa no ano de 2013, mesmo sem o apoio financeiro do Município. ------------------
- Participou numa reunião com os municípios e com Conselho da Comunidade, sobre a saúde. ---
- Assistiu a um torneio de sueca, realizado na Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro,
de Coimbrã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou que a ESIP se reuniu com os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento para
dar conhecimento de que irá realizar obras da sua estação de tratamento de águas residuais, para
melhorar o sistema de arejamento e dar resposta ao aumento da capacidade produtiva da fábrica.
Foi ainda dado conhecimento de que a intervenção terá uma duração de cerca de quatro semanas
e que, dentro do possível, será efetuada antes do verão. --------------------------------------------------
- Referiu-se à Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
tomada em 7 de maio de 2012, em que são reconhecidas três alterações muito relevantes,
ocorridas na semana anterior à Resolução, e que prejudicam os municípios. Informou que essas
alterações são: Que o documento de estratégia orçamental de 2012/2016 afirma que a receita
suplementar da reavaliação dos imóveis vai constituir receita da Administração Central, porque
será criado um mecanismo que prevê a redução das transferências do Orçamento de Estado em
igual valor ao acréscimo do IMI; Que foi suspensa a apresentação de candidaturas ao QREN e
que tem havido atrasos nas regularizações dos projetos em curso, o que também prejudica os
municípios com obras em curso, o que no caso do Município de Peniche ainda não é muito
visível; E o continuado adiamento da linha de crédito para os municípios regularizarem parte
significativa das suas dívidas para com os fornecedores. O senhor Vereador sublinhou duas das
consequências políticas apontadas na Resolução: Que esta política conduz à “asfixia financeira
definitiva do Poder Local” e “à alteração completa do modelo de Poder Local tenazmente
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construído nos últimos 35 anos, com a criação de uma nova Administração Local, com menos
autonomia, asfixiada financeira e administrativamente, menos democrática e menos participada”.
Das conclusões da Resolução o senhor Vereador salientou: “A realização imediata de uma
Campanha de Informação aos Associados da ANMP e aos Cidadãos sobre os principais
contributos do Poder Local para o desenvolvimento do País e a qualidade de vida dos Cidadãos,
e sobre o quadro de consequências da aplicação das medidas em curso tomadas pelo Governo
geradoras de incapacidade do Poder Local em continuar a prestar tão importantes serviços.”; “A
realização de um Conselho Geral da ANMP até ao dia 25 de Maio de 2012.” e “No caso de o
quadro geral da situação do Poder Local não se alterar, esse Conselho Geral deliberará sobre
uma proposta de realização de um Congresso Extraordinário da ANMP até meados de Junho e de
um conjunto de ações de alerta público sobre as consequências graves das medidas do Governo
que vão impedir o funcionamento do Poder Local na prestação de serviços aos Cidadãos.” --------
- Deu conhecimento de que a ANMP veio ao Oeste para conversar com os municípios sobre a
LCPA. Referiu que a reunião foi bastante participada, que permitiu ultrapassar alguns dos
equívocos que estavam criados com o Secretário-Geral da Associação, e que, na sua sequência,
os municípios têm estado a simular o cálculo dos custos disponíveis e qual o seu significado na
atividade normal dos municípios.-----------------------------------------------------------------------------
- Referiu-se, por último, à Portaria 106/2012, de 18 de abril, que trás uma redução de cerca de mil
e duzentos milhões de euros para os municípios, por o Governo cativar de 5% da receita do IMI
para suportar as despesas com as reavaliações de imóveis, cativação que se manterá durante o
período necessário para a reavaliação de todos os imóveis, que poderá ser, pelo menos, até 2014.
Frisou que os municípios ficarão sem os 5%, não se sabendo por quanto tempo, não receberão a
receita suplementar resultante da reavaliação e ainda têm custos elevados com pessoal e outros
com o fornecimento de elementos para que a Administração Central proceda às reavaliações.-------

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Disse que subscreve a saudação e a proposta de atribuição de uma medalha municipal de mérito
desportivo à atleta Telma Santos. Acrescentou que também trazia uma proposta nesse sentido para
apresentar à Câmara, mas que fica satisfeito por haver já uma outra, para que Peniche possa
enaltecer os seus filhos que se destacam. Lembrou que, na ata da reunião de Câmara de 18 de maio
de 2010, ficou lavrado um voto de louvor à atleta Telma Santos, numa antevisão do seu futuro. ----
- Sugeriu que se utilizem os blocos de granito, que não foram utilizados na rotunda do Casal da
Ponte, para executar placas toponímicas para a Avenida Monsenhor Bastos, para substituir as
que foram retiradas aquando da realização das obras de ligação da avenida ao IP6. O senhor
Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
para solicitar ao Departamento de Energia e Ambiente que faça um estudo sobre a sugestão do
senhor Vereador Francisco Salvador. ------------------------------------------------------------------------
- Disse que o tapume da obra de construção do futuro edifício da Biblioteca Municipal de
Peniche está degradado, transmitindo muito mau aspeto, sublinhando que o Município deve dar o
exemplo. O senhor Presidente da Câmara disse que irá ver com os serviços a melhor solução
para garantir a segurança do local e um enquadramento visual mais adequado. ----------------------
- Alertou, mais uma vez, para uma ocupação ilegal da via pública, que se prolonga há mais de uma
década, junto ao n.º 23 da Rua do Alto da Boneca, consequência de uma obra inacabada, com
tapumes degradados e ineficazes, que são um incómodo para a vizinhança. O senhor Presidente da
Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que mande verificar a
situação e dê informação à Câmara dos problemas detetados e de qual a sua solução.-----------------
- Perguntou a quem compete despejar as papeleiras que se encontram no espaço verde do
loteamento sito na zona de Pisabarros, em Peniche, uma vez que estas não são despejadas há três
anos, transbordando o lixo para o chão. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor do
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Departamento de Energia e Ambiente que verifique o que se passa e corrija a situação, devendo,
ainda, averiguar se existem mais situações idênticas, para que também sejam corrigidas. ----------
- Lembrou que solicitou, na reunião passada, qual o número de autos-de-notícia que foram
remetidos pela GNR ao Município de Peniche, relativamente ao estabelecimento Bar do Bruno, e
quantas coimas lhe foram aplicadas pelo senhor Presidente da Câmara, acrescentando que
também gostaria de saber quantas foram pagas. O senhor Presidente da Câmara disse que virá
uma informação a reunião de Câmara sobre o assunto. ---------------------------------------------------
- Relativamente a uma casa sita no Largo do Remédios, em Peniche, oferecida gratuitamente ao
Município de Peniche, na condição deste a demolir para alargamento do acesso ao edifício
pedagógico da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, perguntou qual o ponto de
situação do assunto, nomeadamente se já foi feito um estudo que, na altura, ficou de se realizar.
O senhor Presidente da Câmara disse que já solicitou ao Chefe da Divisão de Gestão Urbanística
e Ordenamento o estudo para oportunamente reunir com o proprietário do imóvel.------------------
- Sobre a não conclusão dos planos de ordenamento, disse que se tem alegado sempre as
alterações à legislação e a exigência de uma cartografia digital que ainda não se encontra
homologada para justificar o atraso na conclusão dos inúmeros planos que foram apresentados há
sete anos como estando em curso. Perguntou se os gabinetes não poderiam ir adiantando trabalho
para se concluir os planos antes que apareça nova legislação, tendo por base a cartografia já
entregue ao Município, ainda que não homologada. Acrescentou que, tal como os vereadores da
CDU quando estavam na oposição, também reconhece que os documentos de ordenamento do
território são os instrumentos mais importantes para um concelho, porque sem eles não se
consegue ordenar o território. A Chefe da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo
informou que ainda não foi entregue qualquer cartografia aos serviços do Município. O Diretor
do Departamento de Energia e Ambiente fez o historial e explicou pormenorizadamente o
processo da cartografia e informou que é espectável que a empresa entregue a cartografia à Oeste
CIM em junho e que a enviará ao Instituto Geográfico Português para a necessária homologação.
O senhor Presidente da Câmara frisou que é o Município de Peniche que tem acompanhado
muito proximamente todo o processo e que, no quadro da Oeste CIM, tem estado a rebocar esta
matéria. O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística lembrou que o
problema do planeamento urbanístico, neste momento, não se resume apenas à cartografia. O
senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística que faça uma informação com o ponto de situação de cada um dos processos.---------
- Disse que a sinalização de trânsito na cidade tem sofrido alterações avulsas, sem deliberação da
Câmara, nomeadamente na zona histórica, que existe ausência de espelhos orientadores em
alguns locais e que existem arruamentos estreitos com possibilidade de circulação automóvel nos
dois sentidos e em que o estacionamento não é proibido, dificultando a circulação nessas vias. ---
- Perguntou quem foi o responsável pela colocação de um sinal de trânsito, na Rua de São
Marcos, em Peniche, que proíbe virar à direita, para a Rua do Visconde, não sendo proibido virar
à esquerda. Estranhou que se permita virar à esquerda, o que provoca o cruzamento de viaturas, e
seja proibido virar à direita, que não causa o cruzamento de viaturas. O senhor Presidente da
Câmara solicitou ao Diretor do Departamento de Obras Municipais para verificar em que
condições é que o sinal de trânsito foi colocado no local. ------------------------------------------------
- Disse que se está a implementar no concelho de Peniche a política da brita solta nos
arruamentos, que cognominou de política Rolling Stone, consequência da falta de manutenção do
asfalto, situação que já foi alertada em reunião de Câmara por diversas vezes e que pode
constituir perigo para pessoas e bens. Referiu que sabe que a manutenção dos arruamentos custa
dinheiro, mas que é uma questão de opção, ou se evita que a gravilha fique solta e os buracos
alarguem ou, em breve, tem de se fazer um asfaltamento completo, o que custará mais dinheiro.
Salientou, ainda, a grande quantidade de remendos no piso dos cruzamentos onde foram
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implementados os semáforos, na Rua Dr. João de Matos Bilhau, e uma nova rotunda, na Avenida
Papa Paulo VI, que origina alguma turbulência para os condutores, particularmente dos
ciclomotores. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Diretor do Departamento de
Obras Municipais para que, em colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil, se faça
um levantamento das situações existentes para ser hierarquizada e se definirem prioridades de
intervenção. Lembrou a situação financeira atual, que inibe a realização de muitas das
intervenções necessárias.---------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação da segunda fase da reabilitação do fosso da muralha e se já
existe uma ideia concreta do que se pretende para o local. O senhor Presidente da Câmara disse
que a segunda fase da obra de recuperação do fosso da muralha está dependente do projeto e dos
meios financeiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse-se indignado com os preços praticados no concelho de Peniche para os combustíveis, que
são os mais caros do Oeste. Perguntou qual o ponto de situação do processo para concessão do
posto da Avenida Monsenhor Bastos e perguntou se a Câmara não pode concessionar mais
espaços para instalação de postos abastecedores de combustíveis, de modo a estimular a
concorrência. Realçou que as cidades de Caldas da Rainha e Torres Vedras têm dez e nove
postos, respetivamente, para além dos que existem na restante área dos seus concelhos, enquanto
a cidade de Peniche tem apenas dois. O senhor Presidente da Câmara informou que,
relativamente ao posto da Avenida Monsenhor Bastos, falta apenas o caderno de encargos da
parte técnica para se publicitar a intenção de concessionar o espaço. O senhor Presidente da
Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística que informe sobre se existem terrenos
municipais com uso compatível com a instalação de postos de abastecimento de combustíveis. ---
- Perguntou se o inquilino do Restaurante Nau dos Corvos tem pago as rendas atempadamente e
regularizado as rendas em atraso, conforme deliberado em 20 de setembro de 2011. Acrescentou
que existe muita preocupação com as receitas que não vêm do Governo e não existe preocupação
com as receitas próprias do Município. A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
informou que o acordo de pagamentos está a ser cumprido.----------------------------------------------
- Perguntou se já foi acionada a garantia bancária para a realização das obras de infraestruturas
de um loteamento, sito na Rua João de Deus, em Peniche, em substituição do promotor, que não
cumpriu com as suas obrigações, uma vez que as obras continuam por realizar, não obstante a
deliberação para a sua realização ter sido tomada em 20 de outubro de 2011. O senhor Presidente
da Câmara informou que o processo está em andamento, mas que a teia de legislação impede que
seja mais célere. -------------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que se congratula pela seleção da praia do Medão – Supertubos para finalista do concurso
7 Maravilhas – Praias de Portugal, considerando que é uma candidatura ganhadora.
Acrescentou que é uma oportunidade para se saber o motivo para apenas uma praia do concelho
ter sido selecionada para finalista tendo sido apresentadas candidaturas para sete praias, e quatro
sido apuradas para pré-finalistas, entre elas a praia do Baleal, que foi considerada a mais bela
praia de Portugal por Raul Brandão e não foi selecionada para finalista. Referiu que se o
problema é das regras do concurso, então não se deve concorrer, porque está viciado. O senhor
Presidente da Câmara lembrou que Peniche foi dos concelhos que mais pré-finalistas teve, o que
classificou como um mérito. Referiu, ainda, que Peniche contribui muito para a promoção da
região, quer pelos seus recursos naturais, quer pelo trabalho que é desenvolvido para promoção
desses recursos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Informou que os vereadores da Câmara Municipal e membros da Assembleia Municipal eleitos
pelo PSD visitaram o loteamento da Aroeira, na Consolação, e ficaram chocados com o que
viram, que não tinham ideia, antes da visita, de que a situação fosse tão má e que é lamentável
que espaços verdes que já estiveram bem tratados estivessem em tão mau estado. Disse que
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alguém tem de tomar conta daqueles espaços, seja o Município seja a Freguesia, mas que não é
lícito o Município aprovar loteamentos de um tamanho muito grande, cobrar as taxas devidas, e
depois entregar a terceiros, nomeadamente às freguesias, a manutenção dos espaços verdes sem
haver uma compensação justa. O senhor Presidente da Câmara leu uma informação, prestada
pelo Departamento de Energia e Ambiente, em 18 de abril de 2012, que dá conhecimento de que
se mantêm os problemas identificados em 14 de julho de 2011, nomeadamente o mau estado de
manutenção dos espaços verdes de utilização coletiva, que condicionam a receção provisória dos
referidos espaços verdes, e que propõe que o loteador proceda às operações correntes de
manutenção que são da sua obrigação e não do Município. O senhor Vice-Presidente disse que a
iniciativa da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tem mérito por chamar a atenção para um
problema que é necessário resolver e demérito pela forma como o fez, optando por uma atitude
de show off, primeiro através da Assembleia Municipal e depois com esta deslocação, porque
estas questões devem ser tratadas pela via institucional. Acrescentou que a Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia deveria de ter primeiro solicitado informação ao Município sobre o assunto e
depois intervindo como achasse mais conveniente. --------------------------------------------------------
- Disse que existe uma grande preocupação com a retenção dos 5% do IMI para a Administração
Central, mas que a ele o que o preocupa mais é quem irá pagar esses 5%, que serão os
munícipes, sendo que os munícipes serão duplamente prejudicados, porque irão pagar mais e o
dinheiro não será aplicado pelo Município no concelho, mas pela Administração Central onde
ela quiser. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Terminou dizendo que também o preocupa se for criada uma linha de crédito para pagar as
dívidas a fornecedores pelos compromissos que ficarão para o futuro, relativamente às dívidas
que foram feitas até há uns meses atrás. --------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Associou-se ao reconhecimento proposto para a atleta Telma Santos, por considerar que a sua
participação nos Jogos Olímpicos é de extrema importância para o concelho. ------------------------
- Manifestou a sua satisfação pela praia do Medão – Supertubos ser uma das finalista do
concurso 7 Maravilhas – Praias de Portugal. --------------------------------------------------------------
- Agradeceu os documentos que lhe foram enviados sobre diversas questões que tinha colocado
em reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que se entristece pelo facto do Município perder 5% do IMI mais o tempo despendido
pelos técnicos no fornecimento de dados à Administração Central para a reavaliação dos prédios,
sublinhando a dupla perda que é para os munícipes, porque pagam e o dinheiro não será aplicado
no concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Reforçou a ideia de que o planeamento urbanístico é muito importante para o concelho, pois já
existem muitas construções avulsas em zonas onde deveria haver planos orientadores. Perguntou
que valores já foram pagos aos gabinetes que estão a elaborar planos para o Município e para
quando estava prevista a conclusão desses planos, independentemente da questão da cartografia.
- Referiu, mais uma vez, o perigo que constituem as pedras soltas nos arruamentos, situação que
se verifica em todo o concelho, pelo perigo que a sua projeção representa para pessoas e bens. ---
- Perguntou quanto tempo falta para a conclusão das obras de construção do CAR Surf. O senhor
Vice-Presidente informou que a obra está praticamente concluída, faltando alguns, não muitos,
equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Disse que acompanha com satisfação a proposta do senhor Vice-Presidente de homenagem aos
atletas Telma Santos e Fernando Silva. ----------------------------------------------------------------------
- Manifestou a sua satisfação pela praia do Medão – Supertubos ser uma das finalistas do
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concurso 7 Maravilhas – Praias de Portugal. --------------------------------------------------------------
- Perguntou para quando está prevista a conclusão da obra de recuperação do fosso da muralha.
O senhor Vice-Presidente informou que a primeira fase da obra de recuperação do fosso da
muralha ficará concluída em agosto do corrente ano. -----------------------------------------------------
- Perguntou se existirá uma passagem pedonal sobre a eclusa, para permitir a ligação entre o
Forte das Cabanas e a Ponta da Investida. O senhor Vice-Presidente informou que o projeto desta
componente da obra prevê a existência de uma passagem pedonal sobre a eclusa. -------------------
- Perguntou, também, quanto tempo falta para a conclusão das obras de construção do CAR Surf
e qual o seu ponto de situação. --------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou de que forma se tem vindo a desenrolar os contactos com o explorador do
estabelecimento comercial sito no Porto de Areia Sul, tendo em conta o problema da
instabilidade das arribas que se encontram junto ao citado estabelecimento. O senhor Presidente
da Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para fazer uma
coletânea de todos os passos já tramitados no procedimento. --------------------------------------------
- Na sequência de notícias que leu na imprensa, solicitou ao senhor presidente que partilhe com a
Câmara os conhecimentos que tem sobre a situação atual da ESIP. O senhor Presidente da
Câmara partilhou os conhecimentos que tem sobre a ESIP. ----------------------------------------------
- Disse que, aquando da aprovação da implantação da rotunda na Avenida Papa Paulo VI, tinha
percecionado que não haveria movimento de entrada de viaturas da rotunda para o Mercado
Abastecedor e que não haveria débito do parque de estacionamento localizado a sul da Avenida
Papa Paulo VI para a rotunda, ou seja, esta, para além do acesso à Avenida Papa Paulo VI,
apenas daria acesso a este último espaço de estacionamento, processando-se a sua saída pela Rua
Estado Português da Índia. A Chefe da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo
apresentou o projeto que foi aprovado pela Câmara em que prevê seis entradas de trânsito na
rotunda e outras tantas saídas. Após análise e discussão do assunto, a Câmara decidiu que
trânsito automóvel entrará no Mercado Abastecedor apenas pela Rua Estado Português da Índia e
sairá apenas pela Rua General Humberto Delgado e que entrará no parque de estacionamento
situado a norte do bairro Arco Íris pela Rua Estado Português da Índia e pela Rua Heróis do
Ultramar e sairá apenas pela Rua Heróis do Ultramar. ----------------------------------------------------
- Lembrou que ainda não foi recolocada a placa toponímica retirada do topo norte da Rua Gomes
Freire de Andrade, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que os serviços já estão a
tratar do procedimento.-----------------------------------------------------------------------------------------
- Perguntou como é feita a monitorização do mobiliário urbano da cidade, nomeadamente ao
nível do seu estado de conservação, dando como exemplo os bancos e as floreiras da Rua José
Estêvão, em Peniche, que se encontram desalinhados e com falta de manutenção da pintura. ------
- Disse que o Caminho da Nora, em Peniche, é muito utilizado por automobilistas encontrando-
se o seu piso em muito mau estado, com muitas pedras soltas, e perguntou para quando está
prevista a colocação de massa asfáltica nas artérias do concelho. ---------------------------------------

PARCERIA PARA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E O SANEAMENTO “EM BAIXA”:

O senhor Vereador Francisco Salvador disse que vê com imensa preocupação a complacência
do senhor Vereador Jorge Abrantes pela possível integração dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento numa futura empresa de fornecimento de água em baixa, a troco de uns
tostões pela utilização de milhões de investimentos, porque não há garantias nenhumas dessa
empresa vir a fornecer melhor que os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento e o
argumento que foi aduzido de que talvez Peniche fique sede de uma área regional o deixa ainda
mais preocupado porque, provavelmente, não irá acontecer nada disso e os trabalhadores dos
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SMAS serão, provavelmente, deslocalizados do concelho de Peniche para outros concelhos com
todas as agravantes que isso terá. Acrescentou que, se tivesse de votar neste momento, votaria
contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que, independentemente do que o senhor Vereador Jorge
Abrantes possa dizer sobre o assunto, não têm acompanho o processo de criação de uma empresa
para fornecimento de água em baixa com complacência e, desde a altura em que ainda estavam
na oposição, na ocasião acompanhados pelo ex-Vereador do PSD, senhor Emídio Barradas,
foram quem conseguiu garantir para o Município de Peniche as melhores condições, apesar da
inevitabilidade que foi imposta pelos governos, aquando da criação da empresa Águas do Oeste.
Sublinhou que não há complacência, como não houve no passado, e que irão defender os
interesses dos munícipes de Peniche. ------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador disse que por saber que o atual presidente e o senhor
Vereador Jorge Abrantes sempre tomaram a defesa intransigente na manutenção dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento é que estranha a forma como foi apresentada a
informação na última reunião.---------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Abrantes declarou que o senhor Vereador Francisco Salvador ou não
percebeu a sua intervenção de 4 de maio, o que seria um erro gritante, ou não acompanhou o que,
desde 2 de fevereiro de 2009, está a ser colocado na mesa para criação da empresa.-----------------
Frisou que todos os vereadores têm conhecimento de todo o desenvolvimento do processo de
evolução da parceria pública/pública em torno do sistema em baixa para abastecimento da região
Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse que se há entidade que, de facto, tem mantido os padrões de qualidade e serviços
indispensáveis e reforçado esses mesmos indicadores, essa entidade é os Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento de Peniche. Lembrou que, em 2008, os Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento receberam o prémio nacional de qualidade de água
para abastecimento humano, o que prova que têm prosseguido com tudo o que leva à sua
afirmação enquanto entidade exemplar, cumpridora e que olha para o seu futuro, apesar de todas
as contrariedades e tudo o que são as políticas nacionais para o sector. --------------------------------
Referiu que não se pode esquecer uma realidade que foi construída na década de 90 e tem
prosseguido até à atualidade. Lembrou que há cerca de um mês informou que a Águas de
Portugal definiu a sua estratégia para o setor, que passa pelo desenvolvimento dos processos de
fusão dos sistemas multimunicipais, processos de verticalização dos sistemas em alta e criação
de concessões. Ou seja, neste momento, a empresa retomou a negociação, que esteve parada um
ano, e está decidida a avançar com o projeto de parceria que há mais de três anos tem sido
colocado como o que poderá significar a resolução do grande problema dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento, que é a concretização dos meios financeiros para a
realização dos investimentos que têm de prosseguir. -----------------------------------------------------
Sublinhou que o que disse foi que, no conjunto das consequências da criação desta parceria, o
Município de Peniche, à semelhança do que tem sido afirmado no passado, mobilizou-se e disse
que irá acompanhar o desenvolvimento do processo.------------------------------------------------------
Frisou que o envolvimento dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento na criação da
empresa passará por um somatório de questões, que ele já elencou, entre elas a criação dos polos,
a definição de uma retribuição, em função das infraestruturas que forem incluídas na parceria, os
investimentos que irão ser realizados, a prioridade desses investimento e a questão do pessoal. ---
O senhor Vereador Francisco Salvador disse que continua a entender que se vai fazer uma
parceria de integração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento numa nova
empresa, com transferência de pessoal. Perguntou se o Município de Peniche quer isso. -----------
O senhor Vereador Jorge Abrantes disse que essa resposta não pode ser ainda dada, porque vai
depender de qual será o valor da retribuição, que programa de investimentos vai ser feito para o
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concelho de Peniche e um conjunto de outras questões que condicionam a decisão do Município
de Peniche, sendo que o processo ainda está em curso. Sublinhou que a adesão dos municípios é
voluntária e que os municípios com maior peso podem não aderir, o que alterará os pressupostos
da proposta inicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador defendeu que o assunto tem de ser atempadamente
discutido e que quem tem o poder de decisão são os órgãos do Município.----------------------------
O senhor Vereador Carlos Amaral disse que o que tem depreendido das intervenções do senhor
Vereador Jorge Abrantes é que há negociação, há conhecimentos, mas não há uma
inevitabilidade. Que não valorizou a situação da mesma forma que o senhor Vereador Francisco
Salvador porque entendeu sempre que se estava na fase de negociações e que as decisões sobre a
matéria ainda estão todas por tomar. -------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Abrantes disse que a última palavra sobre a adesão é dos órgãos dos
municípios e que o Governo pretende que essa posição seja tomada até ao final do corrente ano. -
O senhor Vereador Francisco Salvador disse que continua sem perceber, porque o senhor
Presidente da Câmara afirmou: “Há um acompanhamento muito de perto do assunto, sempre
tomei a posição na defesa da manutenção dos SMAS, há uma rejeição total na integração dos
SMAS nas Águas do Oeste.” ----------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que, à data, se trabalhou ao máximo para defender as
melhores condições, porque era uma inevitabilidade, criada pelos governos, porque não criaram
mecanismos de descriminação positiva. ---------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador perguntou se a integração dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento numa empresa a título de uma parceria é uma
inevitabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Jorge Abrantes respondeu que depende das condições.-------------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador defendeu que não é uma inevitabilidade e que essa
integração deve ser rejeitada. Acrescentou que a forma como tem sido apresentada evidencia
uma inevitabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que o problema está a montante, na impossibilidade que
foi criada aos sistemas dos municípios de acederem individualmente aos meios financeiros para
fazerem os seus investimentos de acordo com uma gestão de proximidade.---------------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador disse que os Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento não têm capacidade para se candidatarem nem para fazer obra própria porque têm
muitas dívidas por cobrar, desde logo, 1,5 milhões de euros do Município. Referiu que a parceria
não garante que os investimentos serão feitos no concelho de Peniche, até porque há muitos
concelhos com mais necessidade de investimento. Declarou que se escusa a discutir o assunto a
apenas quinze dias de distância da votação.-----------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que tem sido dada toda a informação sobre o processo,
pelo que esta última declaração do senhor Vereador Francisco Salvador é injusta.-------------------
O senhor Vereador Francisco Salvador disse que informação não é discussão. --------------------
O senhor Presidente da Câmara disse que a não candidatura dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento ao Círculo Urbano da Água nada tem a ver com a situação financeira do
Município de Peniche ou dos seus Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, mas tem a
ver com a impossibilidade que os governos criaram por imposição de alguém que quer que a
água seja entregue a quem está previsto. --------------------------------------------------------------------

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
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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:--------------------------------------------------

0300 - Estudo urbanístico, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo,
para implantação de uma passadeira de peões no entroncamento da Rua D. Luís de Ataíde com o
Largo Bispo de Mariana, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a implantação da passadeira, conforme proposto.
Deliberado, ainda, encarregar a Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo de
apresentar um estudo para a implantação de uma passadeira no entroncamento da Rua 1.º de
Dezembro com o Largo Bispo de Mariana. (M-Doc.1) ---------------------------------------------------

Por se terem ausentado da reunião, o senhor Vice-Presidente e a senhora Vereadora Clara
Abrantes não participaram na apreciação e votação dos pontos 0301 a 0302 e 0301 a 0304,
respetivamente.

0301 - Processos n.º 2/11, para infraestruturas urbanísticas na Avenida do Mar, em Casais do
Baleal, e R2145/11, sobre a viabilidade de localização de um posto de transformação público de
energia elétrica, em espaço público, sito junto à Avenida do Mar, em Casais do Baleal, ambos
em nome de Construções Vila Maria, L.da, acompanhados de uma informação da Divisão de
Planeamento de Obras e Infraestruturas, datada de 30 de março de 2012. -----------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar a Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e
Controlo de elaborar uma proposta que contemple a implantação de estacionamentos, da
passadeira de peões e do posto de transformação público de energia elétrica.-------------------------

0302 - Processo n.º R669/11, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, para informação
prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua Alto da Boneca, em
Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de exposição da requerente
sobre a vetustez dos anexos que a Câmara pretende que sejam demolidos. ----------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado manter a decisão camarária de 12 de julho de 2011. (M-Doc.2) --

Por ter regressado à reunião o senhor Vice-Presidente participou na apreciação e votação dos
pontos que se seguem.------------------------------------------------------------------------------------------

0303 - Processo n.º 273/10, em nome de Robert Martins Filipe, para construção de uma moradia,
churrasco, garagem e muro de vedação, na Estrada Nacional 114, em Atouguia da Baleia. --------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento do ofício n.º 282/DRC/C/12, datado de 28
de março de 2012, do Instituto Geográfico Português, e dar conhecimento do referido ofício à
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------------

0304 - Processo n.º S2294/12, em nome do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, para
parecer prévio sobre a ampliação de um quiosque, localizado dentro da área portuária, junto ao
molhe Leste, em Peniche, de que é exploradora a senhora D. Fernanda Maria Duarte Bernardo
Pedreira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer desfavorável, com os fundamentos constantes da
proposta do chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 27 de abril de
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2012, e do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 3 de abril
de 2012, documentos de que se anexa copia à minuta da presente ata. (M-Doc.3) -------------------

Por ter regressado à reunião a senhora Vereadora Clara Abrantes participou na apreciação e
votação dos pontos que se seguem.---------------------------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL DE DESPORTO:

0305 - Foi novamente presente a proposta do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, para
atribuição de uma Medalha de Mérito Municipal de Desporto à atleta Telma Santos, praticante
da modalidade de badminton. ---------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta apresentada e atribuir à senhora Telma
Santos, natural de Peniche, a Medalha de Mérito Municipal de Desporto, cunhada a prata
dourada, pela sua qualificação para participar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que se
realizarão na cidade de Londres. ------------------------------------------------------------------------------

0306 - Foi novamente presente a proposta do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, para
atribuição de uma Medalha de Mérito Municipal de Desporto ao atleta Fernando Silva, praticante
da modalidade de badminton. ---------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta apresentada e atribuir ao senhor Fernando
Silva, natural de Peniche, a Medalha de Mérito Municipal de Desporto, cunhada a prata dourada,
pela sua participação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992, realizados na cidade de Barcelona.

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

0307 - 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 30 de abril de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria de
licenciamento de obras. ----------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc4) ----------------------------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

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

0308 - Informação, datada de 10 de maio de 2012, da Divisão Administrativa, sobre a
deliberação do Conselho Diretivo da ANMP que sugere aos municípios que acionem
judicialmente o Estado como reação à apropriação ilegítima de receitas municipais,
concretamente a afetação de 5% da receita do IMI à avaliação geral dos prédios urbanos,
acompanhada de parecer jurídico e da minuta da providência cautelar de suspensão da eficácia
da norma contida no artigo 2.º, n.º 1 da Portaria n.º 106/2012, de 18 de abril, que o senhor
Presidente da Câmara irá entregar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no uso das suas
competências próprias. -----------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

0309 - Ofício n.º 6948/DSGM, datado de 3 de maio de 2012, da Direção Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo, remetendo uma proposta de agregação de agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas para o concelho de Peniche. -------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal de Peniche, ouvidos o Conselho Municipal de
Educação e a comunidade educativa local, deliberou votar contra a proposta de agregação
apresentada pela Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, para agregação do
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, do Agrupamento de Escolas Vertical de Peniche e
da Escola Secundária de Peniche num único agrupamento, com sede na Escola Secundária de
Peniche, e manifestar o seu entendimento de que qualquer solução necessita de uma reflexão
mais profunda, de acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e do Despacho n.º
5634-F/2012, de 26 de abril. (NIPG6864/12)---------------------------------------------------------------

Por se terem ausentado da reunião, o senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Jorge
Abrantes não participaram na apreciação e votação dos pontos que se seguem. ----------------------

0310 - Requerimento, datado de 26 de abril de 2012, de Joaquim Manuel Marques Leal,
solicitando autorização para ligar energia elétrica ao estabelecimento Jakamora, sito na Avenida
da Praia, em Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado informar o requerente de que a Câmara não vê inconveniente na
ligação de energia elétrica à referida estrutura. (NIPG6633/12) -----------------------------------------

0311 - Ofício, datado de 11 de abril de 2012, do Município da Lourinhã, solicitando parecer para
a realização de um evento internacional, denominado Oscar Mike – Improved Game Experience,
que se realizou de 27 a 29 de abril de 2012, no planalto das Cezaredas. -------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de
24 de abril de 2012, que emitiu parecer favorável. (NIPG6152/12) -------------------------------------

0312 - Relatório de prestação de contas do ano de 2011, da Associação de Dadores Benévolos de
Sangue de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

0313 - Informação, sem data, do Departamento Administrativo e Financeiro, solicitando
autorização para a emissão de senhas de cobrança. --------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão de 4000 e 2000 senhas de cobrança para o
comboio turístico, no valor unitário de 1,70 e 1,20 euros, respetivamente. ----------------------------

0314 - Informação n.º 40, datada de 30 de abril de 2012, do Departamento de Energia e
Ambiente, propondo a proibição definitiva do direito do exercício da atividade na feira mensal
de Peniche, por abandono do lugar, a 13 feirantes que faltaram a mais de 50% das feiras
realizadas no novo recinto. ------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proibição definitiva, conforme proposto.
(NIPG7158/12 M-Doc.5) --------------------------------------------------------------------------------------

0315 - Carta, datada de 3 de maio de 2012, da Associação Bandeira Azul da Europa, dando
conhecimento das praias e marinas galardoadas em 2012. (NIPG6857/12)----------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG6857/12) ---------------------------------

0316 - Proposta de sinalização rodoviária, elaborada pelo Departamento de Obras Municipais,
para as artérias confinantes com a EB 1 de Atouguia da Baleia.-----------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.6)-------------------------------------------------------

0317 - Carta, datada de 7 de maio de 2012, de Carlos Manuel Santana de Almeida, dando
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conhecimento do seu interesse em continuar com o arrendamento dos estabelecimentos do
Parque Municipal de Campismo e Caravanismo. ----------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado prorrogar o prazo do arrendamento até 30 de setembro de 2012,
devendo ser paga uma renda de 6000,00 euros, correspondente aos meses de junho a setembro,
mantendo-se as demais condições do arrendamento, ficando o arrendatário obrigado a entregar as
chaves dos edifícios, ao senhor Vice-Presidente, até ao dia 30 de setembro de 2012.
(NIPG6965/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

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

0318 - Requerimento, datado de 28 de março de 2012, de Isilda Dias Alves, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de restauração,
denominado O Canhoto I, sito na Rua Tenente Valadim, n.º 23, em Peniche. ------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 10h00 às 02h00.
(NIPG5177/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0319 - Requerimento, datado de 12 de abril de 2012, de Sefer Yalbir, solicitando a concessão de
visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas, denominado Stop e
Joga, sito na Avenida Monsenhor Bastos Rodrigues de Sousa, n.º 57, em Peniche.------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00.
(NIPG5737/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0320 - Requerimento, datado de 5 de abril de 2012, de Marco António Varina Pereira,
solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de
serviços/bebidas, denominado Mark’s Caffe, sito nas Escadinhas de Santo António, em Peniche.
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 12h00 às 04h00.
(NIPG5612/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0321 - Requerimento, datado de 30 de março de 2012, de Tanny Salvador Ribeiro, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de
serviços/bebidas, denominado Java House, sito na Avenida do Mar, n.º 14, em Peniche.-----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 04h00.
(NIPG5345/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0322 - Requerimento, datado de 3 de abril de 2012, de Ilídio Manuel dos Reis Calé, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas,
denominado A Carcaça, sito na Avenida 25 de Abril, loja 2, n.º 66, em Peniche. --------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 19h00.
(NIPG5369/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0323 - Requerimento, datado de 19 de abril de 2012, de Norberto Hipólito, L.da, solicitando a
concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e
bebidas, denominado Mar e Sol, sito na Avenida da Praia, n.º 100, em Consolação.-----------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00.
(NIPG6254/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

0324 - Requerimento, datado de 2 de janeiro de 2012, de João Fernando Emídio Nunes,
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solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do estabelecimento de
bebidas, denominado Icebergue, sito no Largo Nossa Senhora da Guia, n.º 4, em Ferrel.-----------
DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 24h00.
(NIPG1203/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

0325 - Foi presente, para efeitos de aprovação, o projeto de Regulamento Municipal de Parques
de Estacionamento Condicionado e de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada na Cidade
de Peniche e Zonas Adjacentes.-------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado submeter o referido projeto de regulamento a apreciação pública,
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo.-------------------------------

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

0326 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar com a Federação
de Triatlo de Portugal, que tem por objetivo a organização do XXIX Triatlo Cidade de Peniche,
que se realizará no dia 2 de junho de 2012. -----------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e que fica apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.7) ------------------------------------

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0327 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder os seguintes apoios:-------------------------------------------
1) Um subsídio extraordinário, no valor de 373,40 euros, ao Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, para pagamento de serviços prestados no seu refeitório, durante o mês de
abril. (NIPG6658/12) -------------------------------------------------------------------------------------------
2) Emprestar uma tenda grande, mesas, cadeiras, bancos e baias, ao Vespa Clube do Oeste, para
a realização do 7.º Encontro Nacional de Vespas, que terá lugar no próximo dia 1 de julho.
(NIPG4205/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Emprestar quinze divisórias e três contentores de lixo, ao Núcleo Sportinguista de Peniche,
para a realização do VII Concurso de Pesca Desportiva, que terá lugar no próximo dia 3 de
junho. (NIPG6204/12)------------------------------------------------------------------------------------------
4) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, que autorizou o apoio logístico para a
realização da VII Edição do Circuito Universitário de Bodyboard e Surf, organizada pela Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, conforme discriminado na informação do senhor
Presidente da Câmara, datada de 24 de abril de 2012. (NIPG7297/12) ---------------------------------
5) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, que autorizou o apoio para a realização
da I Etapa do Circuito Nacional de Kayaksurf e Waveski, organizada pela Escola Superior de
Desporto de Rio Maior, conforme discriminado na informação do senhor Presidente da Câmara,
datada de 24 de abril de 2012. (NIPG7298/12) -------------------------------------------------------------
6) Emprestar sistema de som, seis tendas com iluminação, mesas de plástico, cadeiras, fita de
engenheiro, caixotes para lixo e grades de vedação e autorizar a utilização gratuita do campo de
relva sintética do Parque Urbano de Peniche, para a realização da iniciativa Drogas Népia, nos
dias 23 e 24 de junho, organizada pela Acompanha, CRL. (NIPG7299/12) ---------------------------
7) Emprestar uma tenda, placares de exposição, cadeiras, mesas e baias de ferro, para a
comemoração do Dia Mundial da Hipertensão, no dia 17 de maio, organizada pela Sociedade
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Portuguesa de Hipertensão. (NIPG7300/12) ----------------------------------------------------------------

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 dezassete horas e quarenta minutos, o senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de
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
assino.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


