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ATA N.º 24/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012:
Aos dezoito dias do mês de setembro 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 Susete Silva Costa Laranjeira,
Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.-----------------------------A senhora Susete Laranjeira encontrava-se a substituir o senhor Carlos Jorge Gonçalves Amaral
Domingos, que comunicou a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos. ------------------A senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião a partir das dezasseis horas, não
tendo participa no período de antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------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:
- Informou que, no dia 12 de setembro, foi publicada a Portaria n.º 276/2012, que cria o Centro
Hospitalar do Oeste (CHO) e que integra o Centro Hospitalar de Torres Vedras e o Centro
Hospitalar do Oeste Norte (CHON). A pretexto da criação do CHO, e tendo em conta que a
Portaria nada diz sobre a forma como vai ser composto, foi convocada uma reunião da Comissão
Municipal de Acompanhamento, da qual ficaram definidas as seguintes orientações:1) Reiterar o
pedido de uma audiência ao Sr. Ministro da Saúde e enviar um memorando sobre as
especificidades do nosso Hospital. Dar conhecimento do pedido de audiência aos Grupos
Parlamentares da Assembleia da República e, no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do PSD,
tendo em conta que na reunião que houve com este grupo foi assumido o compromisso de que,
uma vez elaborado o estudo, iriam reunir com cada uma das autarquias antes de ser tomada
qualquer decisão. 2) Fazer um novo pedido de reunião, enviando um conjunto de reflexões
justificativos da manutenção do hospital. 3) Reiterar que esta deve ser uma decisão política e não
ser remetida para a administração do Hospital.------------------------------------------------------------- No dia 17 de setembro, participou numa reunião da Plataforma Oestina da Saúde, na qual
foram estabelecidas duas orientações: solicitar uma audiência ao Sr. Ministro da Saúde e
desenvolver na sede dos 3 concelhos uma ação de esclarecimento, que contará com o
envolvimento Dr. Nuno Santa Clara, que tem tido uma atitude colaboradora. ------------------------ Informou que em sede do Conselho Executivo da Oestecim, e tendo em conta a resposta a uma
pergunta colocada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, sobre se os
Municípios foram ouvidos, sendo negativa, decidiu-se manifestar junto do Governo a
insatisfação pela adoção de medidas sem que os municípios tenham sido ouvidos. ------------------ Informou que no concurso das 7 Maravilhas - Praias de Portugal, das 4 praias do concelho de
Peniche que tinham sido selecionadas como pré-finalistas (Supertubos, Berlenga, Baleal e
Almagreira), foi eleita como finalista a praia dos Supertubos, na Categoria de Praias de Uso
Desportivo. Em jeito de balanço, manifestou a sua satisfação pela visibilidade que esta
candidatura deu ao nosso destino, ao ter sido eleita por reunir um conjunto de requisitos. ----------
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- Propôs que fosse feito um reconhecimento público ao ator Pedro Lima por se ter juntado a
Peniche nesta campanha, associando a sua imagem a Peniche, com o reconhecimento público da
praia de Supertubos ao declarar que esta praia é “uma colossal embaixadora do país
contribuindo para divulgar o que de melhor ainda vamos tendo no nosso património natural”.
Todos os edis concordaram com o reconhecimento público proposto. --------------------------------Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 04 de setembro, no âmbito da Semana Tanto Mar, esteve em Peniche o Sr. Secretário de
Estado da Juventude e do Desporto, que embarcou numa das embarcações, demonstrando o seu
interesse por essa iniciativa, e que em conjunto com a Câmara Municipal, a Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar e a Revista Fórum Estudante garantiu uma semana para cinquenta
jovens, como prémio pelo desenvolvimento de alguns blogs durante o período letivo. Reafirmou
o agradecimento à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, à Fórum Estudante, e a
todos os que viabilizaram esta ação, como a Marinha, a Caixa Geral de Depósitos e todos que se
envolveram nesta iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------- No dia 05 de setembro, reuniu-se na Oestecim no âmbito da preparação de uma candidatura de
enquadramento e de reconhecimento de territórios, Quality Coast, e que, no caso do Oeste, do
reconhecimento das virtudes que a nossa costa tem, que, ao serem reconhecidas, será integrada
numa rede que terá um selo de reconhecimento, com uma difusão mundial, o que a tornará mais
atrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia 05 de setembro, reuniu-se com um conjunto de promotores, que quiseram envolver o
Município de Peniche numa homenagem pública da sociedade civil pelos 75 de anos de
existência do Navio Escola Sagres ao serviço de Portugal. ----------------------------------------------- No dia 07 de setembro, reuniu-se com a direção do Cluster do Mar – Oceano XXI, e informou
de uma reunião que irá ser realizada no próximo dia 1 de outubro dos parceiros do Cluster do
Mar no auditório municipal, para reflexão do posicionamento do Mar na estratégia que este
Governo está a definir como polos de competitividade.--------------------------------------------------- No dia 08 de setembro, participou na entrega dos prémios do concurso 7 Maravilhas - Praias de
Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 13 de setembro, esteve presente na reunião da Oestecim. -------------------------------------- Nos dias 15 e 16 de setembro, assistiu ao campeonato de surf de Peniche, organizado pelo
Peniche Surf Club, deixando uma palavra de felicitação. ------------------------------------------------- No dia 17 de setembro, participou numa reunião da Plataforma Oestina da Saúde. ---------------- No dia 14 de setembro, participou na reinauguração da Escola de Geraldes que assinalou a
abertura do ano letivo. -----------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 12 a 17 de setembro do
corrente ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------«- Reuniu com os engenheiros José Pires, Francisco Silva, Filipa Clara, Florinda Monteiro e
Dr.ª Josselène Teodoro, sobre a obra de construção da Casa Mortuária de Peniche.
- A convite da Modatex, esteve presente nas Galerias Garrett 60 – Chiado, na inauguração da
exposição “Projeto”. Exposição das coleções dos alunos finalistas do Curso Design Moda da
Delegação de Lisboa da Modatex.
- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, reuniu-se com os responsáveis do Projeto “Ser
Portugal”, sobre aspetos relacionados com a apresentação da coleção, bem como aspetos
técnicos relacionados com a execução das peças, estando prevista a realização desta
apresentação pública para 8 de novembro.
- Reuniu-se com a Direção da Associação Desportiva de São Bernardino sobre os transportes
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escolares referentes ao ano 2012/2013.
- Esteve presente na abertura do ano letivo 2012/2013 em diversas escolas e jardins-de-infância
de Peniche e concelho.
No seguimento da política de investimento que a Câmara Municipal de Peniche tem feito na
área da Educação, e em concreto na Requalificação de Edifícios e Pátios Escolares, este ano foi
requalificada e ampliada a Escola EB1 de Geraldes, sita na localidade de Geraldes – freguesia
de Atouguia da Baleia.
Foi objetivo da autarquia procurar responder às necessidades funcionais, pedagógicas, de
segurança e conforto deste espaço escolar, sem esquecer que este deve ser acessível a todos e,
portanto, sem barreiras arquitetónicas.
Considerando, ainda, as necessidades identificadas no restante parque escolar procedeu-se à
pintura interior e exterior dos dois edifícios e muros da Escola EB1 de Serra D’El-Rei, à
execução de recuperações gerais no edifício da Escola EB1 de Ferrel (Escola Velha), bem como
à revisão e limpeza geral de todos os edifícios e pátios escolares das Escolas Básicas e Jardins
de Infância da cidade e concelho de Peniche.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deixou uma palavra de reconhecimento público aos
trabalhadores do DOM/DEA/DPGU/DAF e ao Pelouro da Educação, envolvidos nestas
importantes obras.
Do ponto de vista do apoio aos alunos e às famílias, a CMP, em colaboração com os
Agrupamentos de Escolas do concelho, continuará a disponibilizar Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), mantendo em todas as escolas básicas de primeiro ciclo
atividades em três áreas distintas: ensino de inglês; atividade física e desportiva; atividades
lúdico-expressivas. Para lecionar neste âmbito, o Município irá contratar meia centena de
técnicos superiores com habilitação própria para a docência.
Como é do conhecimento público, em Peniche não haverá Mega Agrupamentos. A Câmara
Municipal tomou uma posição clara de rejeição desta proposta do governo, que previa a
agregação de escolas e agrupamentos. Pensamos que a manutenção dos agrupamentos pode
minorar efeitos no que diz respeito à redução do número de professores e pessoal auxiliar, que
resulta das alterações curriculares impostas pelo Ministério da Educação e Ciência. Apesar
desta realidade, é voz corrente na comunidade educativa que também no nosso concelho vamos
ter menos professores e pessoal auxiliar, tudo em nome da Troika.
Reuniu com a Direção do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, Sporting Clube da
Estrada e Encarregados de Educação, relativamente à decisão da DRELVT, para encerrar o
Jardim-de-infância de Lugar da Estrada, a Câmara enviou o seu parecer, do qual constaram os
seguintes argumentos:
- Para o ano letivo 2012/2013 já foram criadas as condições com a finalidade de abrir o
estabelecimento de educação. Face ao facto de estarmos a poucos dias do início do ano letivo e
às espectativas dos encarregados de educação ao matricularem os seus educandos, acresce
ainda o seguinte:
- O número de crianças inscritas é similar ao de anos anteriores;
- Os encarregados de educação procederam às inscrições dos seus educandos de forma
normal e certos e que o JI de Lugar da Estrada estará a funcionar em 2012/13, pelo que, não
previram qualquer alternativa a esta oferta;
A Câmara Municipal intercedeu diretamente, através do Vice-Presidente, Jorge Amador, junto
da DRELVT e garantiu desta forma a continuidade do funcionamento deste estabelecimento de
educação, na localidade de Lugar da Estrada.
Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, a Câmara Municipal de Peniche
continua a aguardar, da parte do governo, uma decisão final quanto ao apoio financeiro
indispensável para a execução desta importante obra.
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Mantém-se no concelho de Peniche, o Regime de Fruta Escolar, programa que abrange todos os
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Permite a distribuição gratuita de frutas e hortícolas em
todas as Escolas do concelho. A adesão a este programa reflete a preocupação da Autarquia
com a prevenção da obesidade infantil no concelho e com a promoção de hábitos alimentares
saudáveis em meio escolar. Deste programa fazem parte Medidas de Acompanhamento
obrigatórias, com o objetivo de estimular e alertar as crianças, encarregados de educação,
professores e a própria comunidade local, para aspetos relacionados com alimentação e
nutrição infantil e o seu reflexo direto na qualidade de vida das crianças.
As "Hortas Pedagógicas" revestem-se de enorme potencial educativo, proporcionando aos
alunos o contacto direto com a natureza e promovendo a aprendizagem livre e espontânea. As
Hortas Pedagógicas já enriquecem os pátios de muitas Escolas, permitindo dinamizar
atividades no âmbito das Medidas de Acompanhamento ao Regime de Fruta Escolar.
"As Rendas de Bilros vão à Escola" vão já para a sua 4.ª Edição. Este projeto implementado
com sucesso no nosso concelho, envolve todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, os
respetivos professores titulares de turma, os professores das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC), o pessoal não docente e a própria Comunidade local. É objetivo apostar na
continuidade lúdico-pedagógica do projeto e na promoção das Rendas de Bilros de Peniche.
No âmbito do Programa de Generalização do Serviço de Refeições para a Educação Préescolar, em apenas 6 anos, no concelho de Peniche, concretizámos um aumento do número de
crianças abrangidas pelo serviço de refeições nas escolas. A título de exemplo, no ano letivo
transato, a CMP proporcionou mais de 90 mil refeições escolares, o que demonstra uma
evolução (comparando com 2005, por exemplo, em que foram fornecidas cerca de 15 mil
refeições), daqui podemos aferir um grande aumento do número de crianças beneficiadas.
A nossa autarquia tem feito um grande investimento nesta rubrica, que apenas é parcialmente
comparticipada pelo MEC. Em certos casos, o preço da refeição custa à autarquia o dobro do
valor que é comparticipado pelo MEC. Mas entendemos que é um investimento que não
podemos deixar de fazer, em todo o concelho, em nome das crianças de hoje e dos adultos de
amanhã. É por isso que, para além do apoio nas refeições, a autarquia proporcionará
novamente, a todos os alunos das EB1, fruta fresca duas vezes por semana, durante todo o ano
letivo, no âmbito do Regime de Fruta Escolar.
É de referir que o Ministério da Educação e Ciência continua a transferir as mesmas verbas,
apesar dos aumentos sucessivos da taxa de inflação em vigor. Este é um problema grave, dado
que os montantes disponibilizados são manifestamente insuficientes para comportar os
sucessivos aumentos dos custos de funcionamento (inflação, IVA, por exemplo). Os transportes e
as refeições escolares, a contratação de professores para as atividades de enriquecimento
curricular, custam muito mais à autarquia do que as verbas que são transferidas pelo MEC,
situação que gera graves constrangimentos financeiros.
Com a Lei dos Compromissos, a situação está a tornar-se insustentável, designadamente ao
nível da disponibilização em tempo útil de meios financeiros para fazer face a tantos
compromissos como aqueles que se verificam na área da Educação.
Manter-se-á a política da autarquia, no âmbito da Acão Social Escolar, no auxílio às famílias,
para aquisição de livros e material escolar.
No âmbito da Educação Especial, à autarquia, e no que se reporta às escolas do primeiro ciclo,
compete garantir as condições e infraestruturas necessárias para apoiar o processo de ensino e
aprendizagem dos alunos com Necessidades Educativas Especiais. Nessa medida, e fundados
numa boa relação da autarquia com os Agrupamentos de Escolas, temos feito tudo de forma a
dar resposta às especificidades destes alunos, criando condições favoráveis ao seu
desenvolvimento e sucesso educativo.
Contudo, sabemos que os Agrupamentos de Escolas não têm a sua tarefa facilitada. Os apoios
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que vêm da tutela não são suficientes para fazer face às reais necessidades destes alunos. Os
materiais pedagógicos são muito caros, os auxiliares de educação nem sempre têm formação
específica nesta área e é difícil manter estabilidade neste grupo de profissionais.
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, contam com oferta nas seguintes áreas: Atividade Física e Desportiva, Ensino de Inglês,
Atividades Lúdico-expressivas, tentando dar continuidade pedagógica a projetos iniciados no
ano letivo anterior, no âmbito da educação para a segurança e educação alimentar, rendas de
bilros, comemoração e dias temáticos. Dos acordos de colaboração estabelecidos com os
Agrupamentos de Escolas a Autarquia mantém-se como entidade promotora das AEC, estando a
concluir o procedimento para contratação dos professores.
Para melhor exemplificar a nossa realidade educativa do concelho, na rede pública, temos: na
educação pré-escolar 240 crianças inscritas, no ensino básico, o 1º ciclo com 1170 alunos, o 2º
ciclo com 530 alunos e no 3º ciclo com 950 alunos. O ensino secundário conta com cerca de 630
alunos e o ensino superior com, aproximadamente, 1400 alunos.
Para 2012/13 a Autarquia disponibilizará treze Bolsas de Estudo, para os estudantes que
frequentem ou pretendam frequentar o Ensino Superior, reconhecendo a importância deste
apoio social para os jovens do concelho. Está implícito, a este apoio, um investimento da
autarquia no valor global de 13 mil euros.
- Participou no Encontro Nacional de Freguesias, sobre a chamada “Reforma Administrativa”.
- O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta do início das obras nos balneários do
Campo de Futebol da Fonte Boa, em colaboração com a Junta de Freguesia de Ajuda.
- Informou que participou na reunião com a Etermar, sobre a obra do Fosso das Muralhas.» [sic]
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- No dia 14 de setembro, participou na inauguração da Escola de Geraldes que assinalou a
abertura do ano letivo. ------------------------------------------------------------------------------------------ Informou da publicação da Portaria n.º 281-A/2012, que regulamenta o PAEL – Programa de
Apoio à Economia Local, Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e fez uma breve apresentação do
cronograma que o Município tem de cumprir para se poder candidatar, bem como dos
constrangimentos em que esta candidatura irá ser apresentada, tendo em conta os prazos tão
curtos que estão inerentes à sua construção. ---------------------------------------------------------------Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Solicitou o ponto de situação do processo de reposição da legalidade no sítio da Água Doce, em
Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro que traga uma informação sobre o processo à próxima reunião. ------ Perguntou se já foi efetuada a monitorização do canil ilegal existente na zona da Cruz das
Almas, em Peniche. O Sr. Presidente informou que a monitorização estava marcada para a
próxima sexta-feira.--------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou informação sobre o ponto de situação da moradia, propriedade municipal, sita junto
ao cemitério de Peniche. O Sr. Presidente disse que traria informação numa próxima reunião. ---- Solicitou informação já solicitada sobre a intervenção no talude junto à Caixa Agrícola. O Sr.
Presidente informou que já tinha sido retomado o processo e que iriam reunir na próxima sextafeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que se mantém a situação no terreno junto ao Restaurante Miradum, o qual está a
necessitar de ser limpo e vedado, quer por questões de segurança, quer por questões de saúde
pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Solicitou informação sobre a colocação de algumas placas toponímicas em Peniche. O Sr.
Vice-presidente informou que as placas já foram adquiridas pela Freguesia da Ajuda e que serão
colocadas nos respetivos locais o mais breve possível.---------------------------------------------------- Disse que, tendo em conta que se está a entrar na fase de preparação do próximo Orçamento
Municipal e que a ser verdade a redução da Taxa Social Única a pagar por parte do Município,
sugere que essa poupança seja redistribuída pelos Munícipes através da redução de algum
imposto ou de alguma Taxa.----------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Referiu que os documentos que estavam na pasta quando a veio consultar não conferem com a
lista que está a ser apresentada. A Diretora de Departamento Administrativo e Financeiro
esclareceu que houve um equívoco na pasta que foi disponibilizada. ----------------------------------- Solicitou informação sobre o arranjo exterior ao Cemitério de Peniche. O Sr. Vice-Presidente
disse que a intervenção no passeio, desde a entrada até à Rua do Lapadusso, será efetuada pela
Freguesia da Conceição. --------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou para quando a obra para a criação de acessibilidades no centro de saúde. O Sr.
Presidente da Câmara solicitou à Sra. Vereadora Clara Abrantes que retome o processo e que
avalie junto do Centro de Saúde a sua disponibilidade para adquirir os materiais para a Câmara
Municipal poder realizar a obra. ------------------------------------------------------------------------------ Disse que a Câmara Municipal deveria reponderar as grades de Inox na Rotunda da N. Sra. da
Boa Viagem, que estão danificada, devendo ser reparadas ou retiradas e pensar-se noutra
solução. O Sr. Presidente da Câmara Municipal solicitou ao Sr. Vice-Presidente que fizesse uma
avaliação da situação.------------------------------------------------------------------------------------------- Chamou à atenção para o mau estado em que se encontram os caminhos agrícolas, salientando
a utilização dada pelos agricultores com os tabuleiros já prontos mas que com os buracos que
encontram pelo caminho, muitas vezes acabam por cair por terra durante o percurso. Identificou
alguns caminhos como o de Vale Rei Mongo, Ferrel/Casais Brancos, que há anos não levam
tout-venant. Referiu-se também ao acesso à praia da Almagreira. O Sr. Vice-Presidente disse que
estavam a fazer o levantamento dos caminhos que necessitam de intervenção, e que as mesmas
seriam planeadas em mapa de obras. O Sr. Vice-Presidente solicitou esclarecimento ao Sr.
Diretor de Departamento de Obras Municipais sobre a intervenção efetuada no acesso à praia da
Almagreira. O Sr. Presidente solicitou que o Sr. Vice-Presidente, em conjunto com o Sr.
Vereador Luís Ganhão e o Sr. Diretor do DOM fizessem uma visita ao local para esclarecer a
situação. Solicitou ainda que o DOM preparasse uma informação sobre o ponto de situação dos
caminhos agrícolas e que fosse feito o planeamento das intervenções com a colaboração das
Juntas de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- Lembrou que as valetas que conduzem as águas junto aos campos não existem e que deve haver
intervenção antes que comecem as chuvas. ----------------------------------------------------------------- Salientou o trabalho que está a ser realizado em Serra d’El-Rei na reposição de calçada
danificada e que seria de todo o interesse que o mesmo se fizesse em outras localidades do
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Susete Laranjeira:
- Disse que é com agrado que vê a criação de um Plano de Acompanhamento à Economia Local.
- Manifestou preocupação com as inúmeras famílias desempregadas. ---------------------------------- Disse que está satisfeita com o alargamento e aumento de refeições às crianças. ------------------- Salientou a sujidade de algumas ruas, sobretudo na zona em frente ao Posto de Turismo, e que
o facto de não ter chovido talvez tenha agravado a situação. O Sr. Vice-Presidente disse que iria
verificar a situação para intervir.------------------------------------------------------------------------------
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- Disse que existem contentores do lixo que cheiram muito mal. O Sr. Presidente da Câmara
disse que este ano o verão tinha sido atípico e informou dos constrangimentos financeiros a que
Município tem estado sujeito, não tendo sido contratado o serviço externo de limpeza de
contentores. Informou ainda as medidas tomadas relativamente à limpeza de contentores,
nomeadamente com a criação de uma equipa interna para efetuar esse serviço, estando a ser
realizado à medida das possibilidades.----------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não
sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação
nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos, nos
termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por unanimidade. -----------------------DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
0577 - 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, nos
dias 16, 23 e 29 de agosto de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em
matéria de licenciamento de obras. --------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc1) ---------------------------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0578 - Informação, datada de 17 de setembro de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, dando conhecimento de que, no âmbito do procedimento de contratualização pública
para fornecimento de energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial, houve a
necessidade de passar parte dos encargos financeiros previstos para 2012 para 2013, uma vez que
o fornecimento estava previsto ser de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 e, por dificuldades
técnicas da entidade fornecedora, o fornecimento será de 4 de abril de 2012 a 3 de abril de 2013.
DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal a ratificação do compromisso
plurianual assumido, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, para
efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. (NIPG14384/12)-0579 - Informação, datada de 17 de setembro de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, dando conhecimento da necessidade de se solicitar a autorização prévia da
Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos para fornecimento de gás ao edifício
do CAR Surf e fornecimento de energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial, pelo
um período de um ano, com início em 2013 e términos em 2014.--------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal autorização para a assunção dos
compromissos plurianuais supramencionados, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º
127/2012, de 21 de junho, para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro. (NIPG14384/12) -------------------------------------------------------------------------------0580 - Informação, datada de 17 de setembro de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, remetendo a minuta de um acordo de regularização de dívida a celebrar com a
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empresa Rodoviária do Tejo, S.A., referente à faturação emitida a partir de janeiro de 2012, no
valor de 98 989,17 euros. -------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do acordo de regularização de dívida a celebrar,
que aqui se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata, e solicitar à
Assembleia Municipal a sua aprovação. (M-Doc2 NIPG14411/12)------------------------------------0581 - Informação n.º 41/2012, datada de 20 de agosto de 2012, do Departamento de Educação,
Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, solicitando autorização para a emissão de
senhas de cobrança para ingresso no Museu Municipal. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão de 5000 senhas de cobrança para ingresso no
Museu Municipal, no valor unitário de 1,55 euros. -------------------------------------------------------0582 - Informação, datada de 13 de setembro de 2012, da Divisão Administrativa, sobre o ponto
de situação da reposição da legalidade no Sítio da Água Doce, em Casais do Baleal. --------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG14353/12)-------------------------------0583 - Informação, datada de 14 de setembro de 2012, do Serviço de Património, dando
conhecimento do ponto de situação do processo de regularização dos terrenos municipais
arrendados ou ilegalmente ocupados. -----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG14383/12)-------------------------------0584 - Informação, datada de 14 de setembro de 2012, da Divisão Administrativa, dando
conhecimento de quais os espaços públicos ocupados na Avenida Monsenhor Bastos, em
Peniche, e se se encontram licenciados. --------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG14359/12)-------------------------------0585 - Minuta do contrato de adjudicação da empreitada de remodelação do edifício municipal
destinado ao Museu das Rendas de Bilros de Peniche, sito na Rua Marquês de Pombal, em
Peniche, adjudicada por deliberação de 24 de julho de 2012, já aprovada em reunião anterior,
tendo havido a necessidade de se introduzir algumas alterações. ---------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o novo texto do contrato a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e de que se apensou cópia à minuta da presente ata, e que substitui integralmente o
texto aprovado em 4 de setembro de 2012. (M-Doc3) ---------------------------------------------------0586 - Cópia da carta remetida pelo senhor Presidente da Câmara ao senhor Ministro da Saúde,
em 18 de setembro de 2012, renovando um pedido de audiência. --------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0587 - Carta, datada de 4 de setembro de 2012, da Comissão para a Defesa da Linha do Oeste
sobre a supressão de comboios de passageiros na linha do Oeste, no troço entre as Caldas da
Rainha e a Figueira da Foz.-----------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0588 - Carta n.º EG/114/12, datada de 12 de setembro de 2012, da ADEPE - Associação para o
Desenvolvimento de Peniche, agradecendo a colaboração do Município na atividade Intercâmbio
Juvenil - Beat Generations.-----------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG14294/12)-------------------------------INTERVENÇÃO SOCIAL:
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0589 - Foi presente uma informação, datada de 13 de agosto de 2013, da Divisão de
Planeamento e Intervenção Social, sobre as candidaturas ao programa Porta 65 Jovem, que
decorrem até 11 de outubro de 2012, disponibilizando o Serviço de Solidariedade Social do
Município de Peniche apoio na formalização das candidaturas para quem pretender. --------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG14350/12)-------------------------------TRÂNSITO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0590 - Ofício n.º 285/2012, datado de 13 de agosto de 2012, da Freguesia de Serra d'El-Rei,
solicitando a colocação de um sinal de trânsito numa artéria da vila. ----------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a colocação de um sinal vertical B2 - paragem
obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos (stop), no cruzamento da Rua da Alegria com a
Rua 1.º de Maio, em Serra d'El-Rei. (NIPG12738/12) ---------------------------------------------------0591 - Informação, datada de 3 de julho de 2012, do Departamento de Obras Municipais,
apresentado uma proposta de sinalização rodoviária para a rotunda a implantar na Rua de Santo
António, no lugar de Bolhos. ---------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a proposta de sinalização apresentada. (M-Doc4) --------HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
0592 - Foi presente um requerimento, em nome de Jorge Oliveira Ferreira e Filho, L.da, datado
de 25 de junho de 2012, solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento
para o estabelecimento de geladaria denominado Farggi, sito no Largo da Ribeira, n.º 39, em
Peniche.----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG9334/12) -----------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
0593 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. ------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Autorizar os serviços municipais a abrirem uma vala junto ao Santuário de Nossa Senhora dos
Remédios, em Peniche, para a instalação de cabos elétricos, conforme solicitado pela Paróquia
de Peniche. (NIPG7797/12) ----------------------------------------------------------------------------------2) Conceder um subsídio extraordinário, no valor de 8390,36 euros, ao Centro Social do Pessoal
da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de serviços prestados no seu refeitório,
durante os meses de julho e agosto de 2012, no âmbito de diversas atividades organizadas pelo
Município. (NIPG13912/12 e 13911/12) -------------------------------------------------------------------3) Conceder um subsídio, no valor de 400,00 euros, à Associação Partilha Ajuda Solidária do
Oeste - Banco Alimentar Contra a Fome do Oeste. (NIPG6953/12) -----------------------------------4) Autorizar a utilização gratuita do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e da Área
de Campismo da Berlenga, para a realização da 14.ª Expedição às Berlengas em Kayak 2012 de
Mar, organizada pela Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, L.da.-----------------------------------
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Transportes escolares: -----------------------------------------------------------------------------------------0594 - Foram presentes três requerimentos, em nome de Jesse Paul Martins Jorge e Alicia
Ferreira Alves, ambos residentes em Ferrel, e Miguel Ângelo Gonçalves da Silva Sousa Belo,
residente em Coimbrã, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de
transportes públicos, a fim de poderem frequentar a Escola D. Luís de Ataíde, em Peniche, e não
poderem beneficiar do programa Passe 4-18.--------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado deferir os três pedidos. --------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE PENICHE:
0595 - Foram presentes os projetos de execução da casa mortuária de Peniche, a edificar na Rua
das Estelas, em Peniche, junto ao Cemitério Municipal. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta da Divisão de Planeamento de Obras e
Infraestruturas, datada de 18 de setembro de 2012, deliberado aprovar, em princípio, os projetos
de execução, devendo os mesmos ser aprovados definitivamente após a validação, por parte dos
serviços internos competentes, das correções a efetuar pelo projetista. (M-Doc5)-------------------0596 - Foi presente uma informação, datada de 17 de setembro de 2012, do Departamento
Administrativo e Financeiro, dando conhecimento de que, para que a obra de construção da casa
mortuária de Peniche seja efetuada por administração direta, conforme ficou estabelecido nas
Grandes Opções do Plano para 2012, terá de ser solicitada a autorização da Assembleia
Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.-----------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal autorização para que a obra de
construção da casa mortuária de Peniche, no valor estimado de 378 000,00 euros, seja efetuada
por administração direta. (NIPG14416/12)-----------------------------------------------------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0597 - Informação, datada de 6 de setembro de 2012, do Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, sobre as considerações contidas no anexo 1 do projeto de
relatório sobre a inspeção da IGAMAOT, realizada no ano corrente ao Município de Peniche, no
âmbito do cumprimento do POOC - Alcobaça-Mafra, sobre uma informação emitida por si no
âmbito do processo de obras n.º 327/05.--------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0598 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de Maria de Jesus
Antunes dos Santos e Outros, no âmbito do processo de obras n.º L2/11. ----------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de uma parcela de terreno, com a área de 217,00
m², sita em “Ribas”, Casais do Baleal, a desanexar do prédio rústico descrito na Conservatória do
Registo Predial de Peniche sob o n.º 990, da freguesia de Ferrel, e inscrito na matriz predial
rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 71, secção B, para ser integrada no
domínio público, nomeadamente para um futuro arruamento. ------------------------------------------0599 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de Construções
Pedras Muitas, L.da, no âmbito do processo de obras n.º L2/11. ----------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de uma parcela de terreno, com a área de 361,50
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m², sita em Casais do Baleal, a desanexar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche sob o n.º 869, da freguesia de Ferrel, e inscrito na matriz predial rústica da
freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 18, secção B, para ser integrada no domínio
público, nomeadamente para um futuro arruamento. -----------------------------------------------------0600 - Declaração de permuta de terrenos, em nome de Joaquim Arnaldo Henriques Aniceto, no
âmbito do processo de obras n.º 395/07.--------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a permuta de terrenos, sitos na Rua da Saudade, em
Peniche, cedendo o Município de Peniche a área de 1,30 m² e recebendo a área de 2,17 m², para
ser integrada no domínio público, nomeadamente para retificação de alinhamentos, a desanexar
do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1062, da
freguesia de Conceição, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo
2276. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0601 - Plano de alinhamentos, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e
Controlo, para a Rua da Palmeira, em Ferrel.--------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar.--------------------------------------------------------------------0602 - Processo n.º S14052/08, em nome de Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da, para
instalação de uma ETAR, junto às suas instalações fabris, sitas na Rua dos Cortiçais, em
Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma informação do
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 11 de setembro de
2012, sobre um pedido de autorização para início das obras antes de concluído o processo da
titularidade dos terrenos. --------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Atendendo à urgência da instalação da ETAR, associada às questões
ambientais que lhe estão inerentes, deliberado autorizar o início das obras. Deliberado, ainda, dar
continuidade à análise das questões associadas à titularidade do terreno a ocupar, de forma a
regularizar a situação o mais brevemente possível. -------------------------------------------------------0603 - Processo n.º 246/11, em nome de Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social,
CRL, para recuperação de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, destinado a
centro de dia e a serviço de apoio domiciliário. -----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 10 de setembro de 2012, deliberado aprovar o pedido, nas condições dos
pareceres das entidades consultadas. (M-Doc7) -----------------------------------------------------------------0604 - Processo n.º L8/06, em nome de Sociedade Agropecuária de Ferrel, L.da, para loteamento
de uma propriedade, sita na Rua da Liberdade, em Ferrel, já presente em reunião anterior e
acompanhado, agora, do historial do processo associado à saída da pecuária e eventuais
compromissos assumidos, conforme solicitado pela Câmara Municipal, em reunião de 21 de
agosto de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência prévia da empresa requerente, manifestando
a intenção de indeferir o pedido. -----------------------------------------------------------------------------0605 - Processo em nome do Instituto Politécnico de Leiria, para construção de um edifício
destinado ao Grupo de Investigação em Recursos Marinhos - Cetemares, para instalação de um
centro de investigação e desenvolvimento do conhecimento marinho, a edificar na zona portuária
de Peniche, junto à Avenida do Porto de Pesca. -----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer técnico do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
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Ordenamento, datado de 15 de setembro de 2012, e a informação dos Serviços Municipalizados
de Águas e Saneamento, datado de 12 de setembro de 2012, deliberado aprovar o projeto de
arquitetura, devendo o requerente, para efeitos de execução da obra, instruir o processo a título
de comunicação prévia, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. (M-Doc.) ----REUNIÕES DE CÂMARA:
0606 - O senhor Presidente da Câmara propôs a realização de uma reunião extraordinária, no dia
vinte e quatro de setembro, segunda-feira, com início pelas catorze horas. ---------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação
escrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dezanove horas, 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. ------------------------------------------------

