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ATA N.º 31/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012:
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 quinze horas e quarenta minutos. --------------Imediatamente antes do início da reunião, o executivo deslocou-se ao Campo da República, em
Peniche, conforme deliberação n.º 654/12, de 30 de outubro. -------------------------------------------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas das reuniões camarárias realizadas nos passados
dias 30 de outubro e 13 de novembro, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos
haverem sido previamente distribuídos 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 13 de novembro, foi recebido, conjuntamente com representantes da empresa Eneólica,
pelo senhor Secretário de Estado da Energia, para tratarem de assuntos relacionados com a
expansão do WaveRoller e a nova legislação sobre energias renováveis, nomeadamente sobre o
apoio do Governo ao Programa Nero 300. ----------------------------------------------------------------- No dia 13 de novembro, reuniu-se com representantes da empresa EDP, para análise de
assuntos relacionados com o Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal e a prova Capítulo
Perfeito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 13 de novembro, participou numa tertúlia, denominada Cortes na Saúde: Que custos
para o Oeste?, realizada em Torres Vedras, organizada pela Plataforma Oestina de Comissões de
Utentes da Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 14 de novembro, participou numa reunião da ADRO – Agência de Desenvolvimento
Regional do Oeste, sobre a situação do Centro Novas Oportunidades. --------------------------------- No dia 15 de novembro, participou na conferência Mar de Negócios, organizada pela TSF Rádio Notícias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 15 de novembro, foi recebido pela senhora Ministra do Mar, para tratar de assuntos
relacionados com a expansão do WaveRoller. -------------------------------------------------------------- No dia 15 de novembro, reuniu-se com a Junta de Freguesia de Ferrel, para tratar de assuntos
relacionados com a ampliação do cemitério daquela freguesia. ------------------------------------------ No dia 15 de novembro, participou na receção ao Comissário Europeu da Agricultura, que
visitou a empresa Hortapronta. ------------------------------------------------------------------------------- No dia 16 de novembro, assinou o contrato de empréstimo, celebrado entre o Estado Português
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e o Município de Peniche, no âmbito do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local. ---------- No dia 17 de novembro, participou no congresso da Associação Portuguesa de Gestores de
Desporto, sobre o impacto do surf no desenvolvimento local. ------------------------------------------- No dia 17 de novembro, assistiu à representação da peça Torga - Biografia Teatralizada, pelo
Grupo Intervalo, um evento no âmbito da iniciativa Novembro Mês do Mar. ------------------------- No dia 18 de novembro, participou na homenagem ao triatleta Márcio Neves, promovida pelo
PAC - Peniche Amigos Clube. -------------------------------------------------------------------------------- No dia 19 de novembro, a convite do Presidente da CCDRLVT, participou numa reunião de
preparação do próximo quadro de apoio comunitário Portugal 2020. ---------------------------------- No dia 21 de novembro, participou na conferência Promoção do Mar Português e o Despertar
de Novas Vocações para o Mar, que decorreu no Auditório da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar, em Peniche, integrada na iniciativa Novembro Mês do Mar. -------------------- No dia 22 de novembro, participou numa reunião com AICEP - Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------- No dia 22 de novembro, assistiu à conferência do professor Carlos Borrego, uma iniciativa do
Rotary Clube de Peniche, com o tema As alterações climáticas: uma realidade transformada em
desafio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 23 de novembro, reuniu-se com a ESIP, sobre a intervenção a realizar na ETAR das
instalações desta empresa. ------------------------------------------------------------------------------------- No dia 23 de novembro, participou na homenagem a Deolinda Rodrigues, promovida pela
Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL. ---------- No dia 24 de novembro, assistiu à apresentação do livro Ericeira - World Surfing Reserve, de
Miguel Ruivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 25 de novembro, participou num jantar, na Real Embaixada da Noruega em Lisboa, para
preparação de um seminário anual do Wave Energy Center (Centro de Energia das Ondas), com
o tema Economia Azul - Plataformas Offshore e Oportunidades. --------------------------------------- No dia 26 de novembro, participou no seminário anual do Wave Energy Center (Centro de
Energia das Ondas), com o tema Economia Azul - Plataformas Offshore e Oportunidades. -------- No dia 27 de novembro, reuniu-se com o senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia,
nas instalações da empresa Estaleiros Navais de Peniche, S.A., tendo sido abordados diversos
assuntos, nomeadamente o financiamento dos trabalhos a mais na obra de recuperação do fosso
da muralha e o interesse da expansão do WaveRoller.----------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação:-----------------------------------------------------------«Atividade do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, de 14 a 27 de novembro corrente:
- Reunião com professores das Atividades de Enriquecimento Curricular.
- Participou nas iniciativas promovidas pelo Jardim de Infância de Geraldes e pela EB1 de
Ferrel.
- Esteve presente no musical "Até sempre Padre Bastos", que teve lugar na Serrana, no passado
dia 17 de novembro.
- Reunião com o executivo da Freguesia de Ferrel, sobre diversos assuntos relacionados com
esta freguesia.
- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente no “III workshop de Rendas de
Bilros de Peniche”, junto dos formandos do Modatex, que teve lugar na Covilhã, no dia 21 de
novembro, com a participação de 30 formandos, e em Lisboa, no dia 23 de novembro, com mais
de 50 formandos. Este ciclo, que teve início da na Delegação da Modatex da Covilhã, no dia 23
de novembro, para a Delegação de Lisboa, e, dia 30 de novembro, para a Delegação do Porto,
tem o objetivo de sensibilizar os formandos do Modatex (Centro de Formação Profissional da
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Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios) para a arte de rendilhar e para as possíveis
aplicações da Renda de Bilros em produtos de vestuário e acessórios de moda. A Câmara
Municipal de Peniche, no âmbito do protocolo estabelecido com este Centro de Formação
Profissional, iniciará mais um ciclo de workshops junto dos seus formandos. Esta iniciativa
envolve centenas de formandos e pretende dotá-los de competências que serão indispensáveis à
apresentação de criações cuja Renda de Bilros de Peniche é enaltecida em artigos de vestuário
e acessórios de moda. As criações selecionadas serão apresentadas nos desfiles “Rendas na
Moda” integrados na programação da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, agendados
para os dias 27 e 28 de julho de 2013.
- A convite da TWICE Portugal, esteve presente no jantar de receção à Comissão de Notáveis do
“Capítulo Perfeito 2013” e apresentação dos critérios de seleção dos 30 surfistas que serão
submetidos a votação pública na 2.ª edição do Capítulo Perfeito, que teve lugar no Farol Hotel
Design, em Cascais.
- Reuniu-se com o Diretor do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, professor José
Lóis, no âmbito do “Programa Comenius".
- Reunião sobre os aspetos de trânsito na Rua de Malaca, em Peniche, envolvendo um dos
moradores e o presidente da Junta de Freguesia de Conceição. Vai ser apresentada uma
proposta concreta pelos serviços do Município.
- Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche.
- O senhor Vice Presidente, Jorge Amador, reuniu-se com o STAL e SINTAP, sobre diversos
assuntos laborais.
Obras em curso:
- Conclusão das obras dos balneários de apoio ao futebol amador de Peniche.
- Aplicação de alcatrão.
- Teve início a obra de construção da Casa Mortuária de Peniche.
- Foi iniciada a obra nos Bolhos.
- Começa dia 28 de novembro a abertura de valas para a instalação de semáforo, na Avenida da
Praia, em Casais do Baleal, junto à Balealcoop.
- Na próxima quinta-feira, dia 29 de novembro, serão instalados semáforos complementares no
cruzamento do dispensário, em Peniche.» [sic] -----------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Informou que a Festa de Natal Sénior 2012 se realizará no dia 19 de dezembro, nas instalações
do Sporting Clube da Estrada, com o apoio das diversas instituições do concelho que prestam
apoio à população idosa. --------------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento de que se realizaram mais reuniões sobre a utilização dos espaços comuns
dos prédios municipais de habitação social.----------------------------------------------------------------Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 17 de novembro, assistiu à representação da peça Torga - Biografia Teatralizada, pelo
Grupo Intervalo, um evento no âmbito da iniciativa Novembro Mês do Mar. ------------------------- No dia 19 de novembro, assistiu a uma iniciativa do Azimute, denominada Jogos Reunidos, que
teve lugar no Pavilhão Municipal da Escola D. Luís de Ataíde. ----------------------------------------- No dia 20 de novembro, participou na reunião do núcleo do Conselho Local de Ação Social. --- No dia 22 de novembro, reuniu-se com o grupo de distribuição de bens alimentares. -------------- No dia 26 de novembro, participou na reunião da comissão alargada da Comissão de Proteção a
Crianças e Jovens.----------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
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- Referiu-se às alterações que têm se ser feitas ao Plano de Ajustamento Financeiro, por força das
imposições do Orçamento do Estado para 2013, nomeadamente o aumento da contribuição do
Município, enquanto entidade empregadora, para a Segurança Social e Caixa Geral de
Aposentações, a alteração na afetação da receita proveniente da avaliação geral dos prédios
urbanos e o facto de parte da redução nos rendimentos dos trabalhadores ser através da cobrança
de impostos pelo Estado, e, também, por força da redução imposta pela Assembleia Municipal às
taxas do IMI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de que a sua atividade, nos últimos dias, se centrou na proposta de
atualização dos tarifários do Município e dos documentos previsionais para 2013. ------------------ Informou, ainda, que esteve presente na audiência concedida pela senhora Ministra do
Ambiente, no dia 26 de novembro, para apreciação dos tarifários de água para o Oeste. -----------Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Perguntou se os municípios dos senhores presidentes de câmara que estiveram na conferência
de imprensa sobre o aumento das tarifas de água e saneamento, realizada no dia 11 de outubro,
em Peniche, após a reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM, têm dívidas à Águas do Oeste.
Acrescentou que seria bom que os senhores presidentes de câmara quando se juntam para
questionar ministros, o que é legítimo, também se questionem, entre si, da justeza das suas
dívidas para quem é um servidor intermunicipal. O senhor Presidente da Câmara disse que
apenas pode responder por si e que o Município de Peniche tem todas as suas obrigações
regularizadas. O senhor Vereador Jorge Abrantes disse que estiveram representantes de nove
municípios na conferência de imprensa e que a dívida dos municípios à Águas do Oeste era de
17,5 milhões de euros, em 2010; 26,2 milhões de euros, em 2011 e 22,9 milhões de euros, em 31
de outubro de 2012, o que significa que, em 2012, alguns municípios começaram a pagar. -------- Perguntou qual o cronograma de apresentação dos documentos previsionais para 2013. O
senhor Presidente da Câmara informou que o cronograma terá de ver repensado, uma vez que a
alteração às taxas do IMI obriga a uma revisão à proposta de orçamento da despesa. --------------- Solicitou autorização para ver os documentos dos fundos permanentes do Município, referentes
aos últimos quatro meses. O senhor Presidente da Câmara disse ao senhor Vereador para tratar
do assunto com a Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro. ---------------------------- Perguntou, mais uma vez, para quando está prevista a colocação de placas toponímicas na
Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e na Praça Professor António Alves
Seara, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que já deu instruções ao Serviço de
Aprovisionamento para encomendar as placas para a Avenida Monsenhor Manuel Bastos
Rodrigues de Sousa, sendo que as restantes placas serão colocadas pela Junta de Freguesia de
Ajuda que, por estar a mudar a localização do seu estaleiro, não tem tido oportunidade de o
fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que verificou que, apesar de já estar aberto, o espaço do edifício, sito na Praça Professor
António Alves Seara, em Peniche, que ficou destinado a estacionamento público, na sequência
da aprovação da alteração ao uso previsto para aquele lote, tem pouca ou nenhuma utilização,
pelo que sugeriu a colocação de placas indicativas de que se trata de um parque de
estacionamento público. O senhor Presidente da Câmara informou que já proferiu um despacho
sobre o funcionamento daquele estacionamento e que irá solicitar ao Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística para trazer o processo a reunião de câmara para conhecimento
dos senhores vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou se se realizou a reunião sobre o talude, sito na Rua António da Conceição Bento, em
Peniche, agendada para o dia 29 de outubro. O senhor Presidente da Câmara informou que a
reunião ainda não se realizou. --------------------------------------------------------------------------------- Perguntou, mais uma vez, qual o ponto de situação de uma moradia, sita na Rua de Santa Ana,
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em Peniche, propriedade do Município, nomeadamente se já foi iniciado o processo para
desocupação da mesma, uma vez que a inquilina já faleceu e a atual ocupante não legitimou a
ocupação nem a utiliza como residência. O senhor Presidente da Câmara informou que recebeu
hoje o parecer do Gabinete Jurídico sobre o assunto, que o irá analisar para ser presente à
próxima reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Perguntou se o senhor Presidente da Câmara tem acompanhado a evolução das propostas do
Governo para o funcionamento do Tribunal de Peniche, que prevê para Peniche apenas o
funcionamento das pequenas instâncias criminais. O senhor Presidente da Câmara informou que
já participou numa reunião dedicada a esse tema, na Oeste CIM, e que o assunto voltará a ser
debatido, uma vez que atinge diversos municípios do Oeste, assim como o tema da saúde. -------- Perguntou para quando está prevista a realização da obra para melhoria dos acessos ao edifício
do Centro de Saúde de Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara
Municipal de Peniche disponibilizou a mão-de-obra e deu indicação para se oficiar o ACES-ON
sobre a sua disponibilidade temporal para fornecer os materiais, conforme acordado. --------------- Perguntou quando serão arranjadas as valetas dos caminhos onde foram colocados entulhos,
uma vez que existem terrenos alagados por falta de escoamento das águas pluviais. O senhor
Vice-Presidente disse que não se trata apenas de um problema de limpeza de valetas e classificou
de crime o facto de serem colocados entulhos, arbitrariamente, em caminhos públicos.------------- Perguntou qual o ponto de situação das obras de consolidação das arribas, nomeadamente as de
São Bernardino. O senhor Presidente da Câmara informou que irá elaborar uma informação, que
trará a reunião, para conhecimento da Câmara. -----------------------------------------------------------Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Na sequência da sua intervenção na última reunião, de que não obteve resposta, perguntou qual
o ponto de situação do processo do Centro Educativo de Atouguia da Baleia. O senhor
Presidente da Câmara informou que o Município de Peniche fez tudo o que estava ao seu
alcance, nomeadamente negociação dos terrenos e projetos, faltando o enquadramento
orçamental, por parte do Estado, para a realização da obra. O senhor Vice-Presidente corroborou
as palavras do senhor Presidente da Câmara frisando o facto de o Estado não definir o
financiamento para a obra. ------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que existe uma tampa de uma caixa de apoio a infraestruturas, no Largo 5 de Outubro,
em Peniche, que se encontra partida, causando insegurança e incomodo. O senhor Vereador
Jorge Abrantes informou que não se trata de uma tampa dos Serviços Municipalizados de Águas
e Saneamento, tendo a mesma já sido reparada, mas voltou a partir. ----------------------------------- Perguntou se já estão equacionadas as festividades a realizar pelo Município para celebrar a
Passagem de Ano e como será o seu financiamento. O senhor Presidente da Câmara informou
que já existe programação para as celebrações de Passagem de Ano havendo, também, um
patrocínio. Informou, ainda, que haverá uma redução de custos, relativamente aos anos
anteriores, com a festa de Passagem de Ano e com a iluminação de Natal. ---------------------------- Voltou a solicitar informação sobre a situação relacionada com o arrendamento do terreno do
estabelecimento comercial da praia do Porto de Areia Sul, junto às arribas, e também sobre os
acessos, sobre a duna, ao apoio de praia situado na praia do Cerro. O senhor Presidente da
Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que solicite ao
Departamento de Energia e Ambiente o relatório referido na reunião de 4 de setembro de 2012,
sobre o apoio de praia da praia do Cerro, e deu indicação à mesma dirigente para ver qual o
ponto de situação do processo do estabelecimento da praia do Porto de Areia Sul. ------------------ Perguntou como é que o Município de Peniche acompanha o fenómeno de crescimento da
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violência doméstica e se desenvolve trabalho nesta área. A senhora Vereadora Clara Abrantes
informou que não existe um gabinete municipal de apoio às vítimas de violência doméstica,
tendo o assunto já sido abordado pelo CLAS e estando, neste momento, operacionalizado pelos
gabinetes de proximidade. ------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou mais informações sobre o financiamento dos trabalhos a mais realizados na obra de
recuperação do fosso da muralha. O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos
solicitados, nomeadamente que deverá ser apresentada uma candidatura autónoma. ----------------FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA DE IMI:
Na sequência do resultado da votação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, em sede de
Assembleia Municipal, que alterou a proposta apresentada pela Câmara Municipal, e da
consequente redução de receitas do Município, para o próximo ano, usaram da palavra os
seguintes membros da Câmara:
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que considera que o que aconteceu ontem na Assembleia Municipal é uma situação muito
complicada para o funcionamento de qualquer autarquia, sendo muito mais complicado no
quadro que se vive atualmente. Não questiona o direito do sentido de voto de cada um, mas
depois de uma tomada de posição por parte da Câmara, que classificou de muito responsável, de
não aumentar as taxas de IMI, a decisão tomada pela Assembleia Municipal terá reflexos
extremamente negativos na atividade do Município e dificultará muito a construção do
orçamento para 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------Frisou que quer manifestar a sua preocupação e indignação pela decisão da Assembleia
Municipal, atendendo ao quadro que se vive, porque não foi uma decisão equilibrada. ------------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Disse que a Câmara Municipal de Peniche e a Assembleia Municipal de Peniche aprovaram a
candidatura ao PAEL com um Plano de Ajustamento Financeiro perfeitamente claro e que
identificava, já na altura, as enormes dificuldades que durante os primeiros quatro anos de
vigência do PAF existiriam, por haver o risco de não haver condições de se pagar, no fim de
cada ano, toda a dívida. Acrescentou que só em 2016 é que o equilíbrio financeiro do Município
ficaria assegurado, tendo em conta os pressupostos que estavam na versão inicial do PAEL. -----Referiu que, neste momento, ainda está a avaliar quais é que vão ser as gravíssimas
consequências para o Município de Peniche de todo o conjunto de alterações aprovadas pela
Assembleia da República e pela Assembleia Municipal de Peniche, que correspondem a cerca de
um milhão de euros a menos na receita do Município para 2013. --------------------------------------Disse que se o orçamento municipal para 2013 já assentava num conjunto de dificuldades para
que se pudesse assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa, com a substancial redução de
receitas, que foram desenvolvidas ao longo das últimas semanas e que culminaram com a
redução das taxas de IMI pela Assembleia Municipal, não sabe como será possível construir um
orçamento credível. --------------------------------------------------------------------------------------------Concluiu sublinhando que a candidatura ao PAEL e o PAF foram aprovados com o pressuposto
de manutenção das taxas de IMI para 2013 e não consegue compreender como é que um órgão
municipal que tomou uma decisão há algumas semanas, com base em toda a informação que
existia e foi disponibilizada, vem agora contrariar essa mesma decisão. ------------------------------Senhor Vereador Francisco Salvador:
Disse que não fica indignado com as deliberações da Assembleia Municipal, porque esta é o
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órgão deliberativo do Município e tem todo o direito de deliberar como entender, mas que,
todavia, compreende a dificuldade que é gerir uma casa com pressupostos que depois são
ultrapassados. Acrescentou que é a democracia e que se tem de viver com ela.----------------------Referiu que não entende porque é que o senhor Vereador Jorge Abrantes disse que vai ter
dificuldade em apresentar um orçamento credível, uma vez que aprovou a adesão ao PAEL no
pressuposto de que, finalmente, iria ser possível arranjar um orçamento de base zero para se
começar a fazer orçamentos credíveis. ----------------------------------------------------------------------Sugeriu que, se a receita não é a que era esperada, se diminua a despesa. Disse que é uma
situação lamentável, por ter reflexos para a população, mas que, quando o Município não tem
dinheiro, a única coisa que e executivo tem de fazer é não gastar. -------------------------------------Frisou que o orçamento tem de ser credível, não só porque a lei assim o obriga, mas porque
todos desejam que o orçamento seja credível, não havendo a necessidade de arranjar receitas
fictícias para povoar um orçamento com magníficos sonhos de construções diversas, porque não
é possível o Município se endividar como fazia antigamente, salientando que se refere a todos os
mandatos autárquicos e não apenas aos mais recentes. ---------------------------------------------------Terminou dizendo que o orçamento tem de ser credível, quer se queira ou não, e que a despesa
tem de ser na proporção da receita, devendo acabar-se com as despesas supérfluas. ----------------Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse que se as coisas tivessem sido tratadas com a serenidade com que hoje os assuntos estão a
ser abordados, se calhar, teria havido um desfecho diferente. -------------------------------------------Relembrou que o momento em que foram aprovadas as taxas do IMI, pela Câmara, tinha a ver
com a aprovação do PAEL e todos os membros da Câmara tinham, por ventura, mais informação
do que os membros da Assembleia Municipal. Tendo em conta essa informação e que a solução
se poderia tornar dramática e ser uma resolução para o presente e para o futuro do Município e
dos Munícipes, parece-lhe que todos concordaram que a solução parecia equilibrada e a
discussão foi bastante interessante e, por isso, votaram a favor. ----------------------------------------Acrescentou que, por vezes, na Assembleia, as coisas começam a extremar-se e o não ser-se
objetivo na explicação e no conteúdo leva a que os outros interpretem as coisas de forma
diferente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alertou para a necessidade de se fornecer toda a informação aos membros da Assembleia
Municipal, o que, a seu ver, não aconteceu neste assunto. -----------------------------------------------Disse que uma coisa é a aprovação no âmbito do PAEL, no pressuposto de ser a resolução
presente e futura de um problema do Município, e outra coisa é a continuidade da atividade,
lembrando que, no ano passado, na sequência de insistências do PSD, foram aplicadas
minorações aos prédios degradados e majorações aos prédios recuperados, sendo que este ano a
proposta apresentada deixou cair as minorações e as majorações. -------------------------------------Disse que se na Câmara Municipal se conseguiu chegar a um entendimento razoável é necessário
que esse entendimento também passe para a Assembleia Municipal, não esquecendo o respeito
pela opção de cada um e que a Assembleia Municipal é um órgão eminentemente político, mas
que a informação que é transmitida aos seus membros pode influenciar na decisão final.----------Concluiu dizendo que não lhe parece que sejam os 300 mil euros a menos que irão influenciar,
de forma abrupta, o orçamento e que se há de encontrar um equilíbrio. -------------------------------Senhor Vereador Carlos Amaral:
Afirmou que é óbvio que a Assembleia Municipal tem toda a legitimidade de decidir e
desenvolver aquilo que entenda em matéria de IMI. ------------------------------------------------------Disse perceber o desconforto e a indignação do senhor Vice-Presidente, relativamente à
presunção das receitas de IMI para 2013, e que percebe a questão levantada pelo senhor
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Vereador Jorge Abrantes, face aos constrangimentos causados por esta decisão, em sede de
orçamento para 2013. Referiu que, na sua opinião, a forma como o senhor Vice-Presidente
iniciou a sua intervenção na Assembleia Municipal, argumentando que a posição das bancadas
dos partidos da oposição na Assembleia Municipal deveria corresponder à posição que os
vereadores da oposição tomaram na reunião da Câmara Municipal, não ajudou na discussão
deste assunto e inquinou todo o trabalho que poderia ter sido realizado para fazer avançar a
proposta da Câmara. Salientou que, por isso, a argumentação utilizada pelo senhor VicePresidente não colheu o seu agrado. -------------------------------------------------------------------------Disse que hoje votaria exatamente da mesma forma como votou, em 25 de setembro de 2012,
relativamente ao IMI, porque tem perfeita e consciente noção do que representa a receita de IMI,
com a manutenção, em 2013, das taxas aplicadas em 2012, para o orçamento do Município no
ano de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Repetiu que votou favoravelmente a manutenção das taxas de forma muito consciente e
responsável e no exercício da liberdade que o Partido Socialista lhe confere para tomar as suas
posições, em sede de Câmara Municipal, posições que, em nada, vinculam as que os membros da
Assembleia Municipal do Partido Socialista entendam tomar. Acrescentou que não entende que
isso seja alvo de qualquer crítica, por ser totalmente legítima a posição que o grupo do Partido
Socialista da Assembleia Municipal tomou. ---------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que, relativamente ao resultado da votação das taxas de IMI, prevê, pelo que foi dito pelos
senhores vereadores da oposição, que se esteja a processar uma grande hipocrisia política,
relativamente ao não cumprimento do que foram os pressupostos para a aprovação do PAEL. ---Referiu que nada o fazia prever que a votação iria ter o desfecho que teve, por ter sido assumido
um compromisso, com a aprovação do PAF e do PAEL, depois de tudo ter sido explicado, por
isso considera que é uma grande hipocrisia e uma grande desresponsabilização. Porque,
independentemente dos argumentos que possam ser utilizados, houve uma aliança entre o Partido
Socialista e o Partido Social Democrata para, de alguma forma, condicionarem e serem um
travão ao desenvolvimento do concelho de Peniche. -----------------------------------------------------Considera insustentável e incompreensível, do ponto de vista político, que ele tenha assinado um
documento num determinado pressuposto e que as forças políticas, por questões pré-eleitorais,
tenham alterado esse pressuposto. ---------------------------------------------------------------------------Frisou que não colhe, em circunstância alguma, o que considera uma atitude que se pretende de
transferência de responsabilidades. Que a questão política está aqui centrada e que terá os seus
desenvolvimentos, no respeito democrático da tomada de decisões, que serão criativas e
positivas no respeito pela legislação. ------------------------------------------------------------------------Disse que todos estão conscientes da implicação que esta decisão tem e que lamenta
profundamente o desrespeito pelos pressupostos que levaram o Governo a tomar uma decisão e à
assinatura do contrato de empréstimo do PAEL. ----------------------------------------------------------Frisou que a atitude é extremamente grave e que não é com falácias de palavras de abertura ou
de encerramento, porque, do ponto de vista objetivo, o Partido Socialista e o Partido Social
Democrata foram desleais para com os compromissos assumidos por todas as forças políticas. --Acrescentou que, pela situação criada, a gestão no próximo ano vai ser muito exigente, mas irá
enfrentá-la e ultrapassa-la. ------------------------------------------------------------------------------------Referiu que se o Partido Socialista e o Partido Social Democrata pensam que vão ganhar as
eleições pela posição que tomaram estão enganados, porque não irão ganhar as eleições
autárquicas no próximo ano. Que esta é a questão e que não adianta andar a jogar com palavras,
porque toda a gente sabe o que se passou. ------------------------------------------------------------------Terminou dizendo que não falaria no assunto se, eventualmente, os termos que foram utilizados
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pelos senhores vereadores não indiciassem uma desresponsabilização. -------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que a ata da sessão de ontem da Assembleia Municipal será o elemento mais fiel do que lá
se passou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que, na sessão da Assembleia Municipal, fez uma intervenção sucinta, que tinha uma
linha, em que disse que a decisão tomada pela Câmara Municipal de Peniche, por unanimidade
de todos os partidos, foi de mantar as taxas, tendo, de seguida o senhor Vereador Jorge Abrantes
prestado toda a informação sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------Lembrou que, logo na sua primeira intervenção, o PSD disse que votaria contra a proposta da
Câmara e que o PS, de seguida, apresentou uma proposta, que já era pública, por ter sido
anunciada numa conferência de imprensa, pelo senhor Jorge Gonçalves. Frisou que só depois
destas duas intervenções é que foram utilizados alguns dos argumentos referidos, hoje, pelos
senhores vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------Disse que o partido Socialista tinha uma posição fechada, que consta do jornal A Voz do Mar, e
que o Partido Social Democrata, ao dar-se conta de que o voto contra do PS não era suficiente,
associou-se à proposta do PS. --------------------------------------------------------------------------------Referiu que os membros da Assembleia Municipal sempre quiseram saber qual a posição tomada
em sede de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------Disse que o senhor Vereador Luís Ganhão fez um artigo, para o mesmo número do jornal A Voz
do Mar, a dar a sua opinião sobre os motivos porque não baixa o IMI em Peniche.-----------------Disse aos senhores vereadores para não terem pena do que aconteceu na Assembleia Municipal,
porque quem vai ter pena do que aconteceu na Assembleia Municipal serão os eleitores de
Peniche, porque não se recorda, em muitos anos de membro na Assembleia Municipal, de haver
uma decisão que metesse tanto em causa os cofres do Município como a decisão que foi ontem
tomada. Frisou que é um drama o que aconteceu ontem na Assembleia Municipal, face ao quadro
que o país vive. -------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que entende a proposta do Partido Socialista, pelas razões que evocou ontem na
Assembleia Municipal, mas não entende a posição do Partido Social Democrata, porque ele
próprio, enquanto membro da oposição, nunca fez uma coisa semelhante ao PSD, sendo por
vezes acusado de ter uma coligação com o PSD, por isso não concorda com a atitude do quanto
pior melhor. Acrescentou que esta atitude só serve para denegrir a imagem do concelho e evitar
que se façam obras no ano de 2013, por ser um ano eleitoral. ------------------------------------------Terminou dizendo que fazer com que o que aconteceu ontem seja uma coisa de importância
menor na construção do orçamento não é verdade, por ser precisamente o contrário, porque por
muito que se corte e por muito que o executivo gaste mal, argumento com que não concorda,
lembrando que o presidente da câmara não tem chefe de gabinete nem assessor de imprensa, a
verba que não será arrecadada terá um peso negativo no orçamento da receita.----------------------Senhor Vereador Francisco Salvador:
Disse que, enquanto vereador, sempre tomou as suas decisões com base na sua consciência e vai
continuar a fazê-lo, no que julga que é o melhor para Peniche e sem olhar para politiquices, sob
pena de ser um obstáculo democrático. Frisou que o seu voto pode não corresponder ao dos seus
colegas de partido nos outros órgãos municipais. ---------------------------------------------------------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 cinco 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:-------------------------------------------------0725 - Processo n.º 948/DOM, em nome de José da Anunciação, para loteamento de uma
propriedade sita em Lapadusso, Peniche, acompanhado de um pedido de alteração, aprovado em
reunião de 21 de agosto de 2012, apresentado por Jael Anunciação Martins. ------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 16 de novembro de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente
de ata, deliberado aprovar as peças complementares apresentadas em 16 de outubro de 2012. (MDoc.1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------0726 - Informação, datada de 21 de novembro de 2012, do Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, dando conhecimento de que a proprietária de um terreno, sito
em Geraldes, que a Câmara pretendia lotear em conjunto com um prédio municipal, para
possibilitar a constituição de um lote destinado à construção do Centro de Dia do Centro de
Convívio e Cultura de Geraldes, não concorda com a repartição de lotes, conforme deliberação
de 8 de fevereiro de 2011, estando apenas interessada na venda do seu terreno. ---------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar os serviços de elaborarem um estudo que preveja a
implantação do edifício destinado ao centro de dia no terreno municipal. (M-Doc.2) --------------0727 - Plano de alinhamentos, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e
Controlo, para a Rua de António Luís e Rua dos Passarinhos, em Ribafria, acompanhado de
parecer favorável da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. ---------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.3) ------------------------------------------------------0728 - Processo n.º L3/06, em nome de Álvaro Nuno da Silva e Outros, para loteamento de uma
propriedade, sita em “Raposa”, limite de Casais Brancos, já presente em reunião anterior e
acompanhado, agora, de informação do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 8 de novembro de 2012, sobre um eventual contrato de planeamento para
plano de pormenor. --------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado transmitir aos titulares do processo que podem apresentar
proposta para a celebração de um contrato de planeamento para execução de um plano de
pormenor, podendo agregar, ou não, outros eventuais interessados. (M-Doc.4) ---------------------0729 - Processo n.º S9076/10, em nome de Mário Carvalho Horta, propondo a permuta ou venda
de um prédio urbano de que é proprietário, sito no gaveto formado pelas ruas de São Marcos e do
Visconde, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de carta do
titular, datada de 12 de outubro de 2012, sobre os pormenores da formalização da permuta do seu
prédio com o lote 9 do loteamento municipal dos Dominguinhos. -------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado informar o permutante de que o Município assume o pagamento
integral dos emolumentos notariais para a celebração da escritura. ------------------------------------0730 - Processo n.º 540/06, em nome de Renato Alberto Santos Correia, para construção de uma
moradia, na Rua do Rio da Ana, em Coimbrã, acompanhado de um requerimento, datado de 25
de novembro de 2011, solicitando que o Município execute o passeio na frente da moradia,
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conforme acordado aquando da cedência de terrenos para a construção dos acessos à barragem
do rio de São Domingos, já presente em reunião, de 4 de setembro de 2012, e acompanhado,
agora, de uma informação do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística,
datada de 21 de setembro de 2012, esclarecendo que os compromissos assumidos, aquando da
construção dos acessos à barragem do rio de São Domingos, foram apenas para o passeio junto à
moradia que, à data, já estava prevista e a que se refere o processo n.º 165/95, em nome de
Susana Isabel Pereira e outro, não tendo conhecimento de compromissos para a Rua do Rio da
Ana, para onde o plano de alinhamentos não previa qualquer passeio, tal como não prevê o
projeto aprovado e licenciado para o requerente.----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado alterar a deliberação tomada em 4 de setembro de 2012, no
sentido de passar a constar que os compromissos assumidos pelo Município, aquando da
construção dos acessos à barragem do rio de São Domingos, foram apenas para o passeio junto à
moradia que, à data, já estava prevista e a que se refere o processo n.º 165/95. ----------------------0731 - Processo n.º L8/99, em nome de Laroeste – Construções, L.da, para loteamento de uma
propriedade, sita na Rua do Lapadusso, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de uma informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 13
de novembro de 2012, sobre a execução de um passeio. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que passeio na frente do acesso à cave do lote 2, seja
rebaixado e executado com inclinação transversal, com pendente para o interior do lote. ----------DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
0732 - 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 12 e 20 de novembro, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria
de licenciamento de obras. ------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.5) --------------------------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0733 - Carta, datada de 25 de outubro de 2012, da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva
de Ferrel, dando conhecimento da tomada de posse dos eleitos para os seus órgãos sociais, para o
biénio 2012/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e felicitar os novos membros dos órgãos
sociais pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções.
(NIPG16851/12) -----------------------------------------------------------------------------------------------0734 - Carta n.º288/2012, datada de 9 de novembro de 2012, da Associação Empresarial do
Concelho de Óbidos - Óbidos.com, agradecendo a oferta de latas de conserva para o Encontro
Empresarial ao Almoço, realizado no dia 2 de novembro.-----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG17280/12)-------------------------------0735 - Carta, datada de 12 de novembro de 2012, da Mútua dos Pescadores, agradecendo a
participação no VII Encontro Mútua. -----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------
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0736 - Informação, datada de 22 de novembro de 2012, do Pelouro do Desporto, propondo a data
de 16 de janeiro de 2013, para a realização do Corta Mato-Escolar Concelhio, no Parque da
Cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a data e local propostos. -----------------------------0737 - Projeto de espaços exteriores (proposta 2 - versão II), elaborado pelo Departamento de
Energia e Ambiente, para integração paisagística e tratamento da ilha central da rotunda da Avenida
Papa Paulo VI, no cruzamento com a Rua Heróis do Ultramar e a Rua General Humberto Delgado,
em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.6) ------------------------------------------------------0738 - Informação, datada de 11 de outubro de 2012, do Serviço de Património, dando
conhecimento de que o prazo de cedência do direito de superfície da parcela de terreno, sita na
Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, onde funciona o parque de diversões denominado
Sportágua, termina no dia 8 de maio de 2013. ------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado informar o superficiário de que a Câmara não pretende prorrogar
o prazo da cedência do direito de superfície, pelo que, nos termos da condição quinta da escritura
de constituição do direito de superfície, celebrada em 9 de maio de 1988, o direito de superfície
se extingue no dia 8 de maio de 2013, sem direito a qualquer indemnização. Assim, nos termos
da condição sexta da referida escritura, deve o superficiário entregar ao Município de Peniche,
gratuitamente, até ao dia 8 de maio de 2013, a totalidade dos edifícios e quaisquer outras
instalações fixas, em perfeito estado de conservação e utilização e livres de qualquer ónus.
(NIPG15580/12) -----------------------------------------------------------------------------------------------0739 - Carta, datada de 8 de novembro de 2012, de Maria do Carmo Sousa Ferreira Meireles,
solicitando a prorrogação do arrendamento da loja de artesanato, sita na Fortaleza de Peniche. --DELIBERAÇÃO: Deliberado prorrogar o prazo do arrendamento até 31 de dezembro de 2014,
devendo ser pago o preço correspondente ao pago em 2012, acrescido anualmente da taxa de
inflação publicada pelo INE, mantendo-se as demais condições do arrendamento.
(NIPG17108/12) -----------------------------------------------------------------------------------------------0740 - Carta, datada de 28 de setembro de 2012, de Américo José Martins Rapaz, solicitando a
alienação do lote n.º 9F, do loteamento titulado pelo alvará n.º 7/91, sito em Casais do Baleal,
aos proprietários do lote n. º 1, do mesmo loteamento, para anexação de ambos os lotes. ----------DELIBERAÇÃO: Deliberado alienar a José Simões da Costa Ratola, António Manuel Costa
Simões e Pedro Manuel Costa Simões, na proporção que cada um detém sobre o prédio urbano
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Ferrel sob o artigo 2067, o prédio urbano
descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 540, da freguesia de Ferrel, e
inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 2061, pelo valor de 2842,00
euros. Deliberado, ainda, autorizar a anexação dos dois prédios atrás referidos. ---------------------0741 - Carta, recebida em 9 de novembro de 2012, de Rui Duarte Murraças Baptista, solicitando
o arrendamento de uma parcela de terreno, sita no Carreiro de Joanes, em Peniche. ----------------DELIBERAÇÃO: Deliberado informar o requerente de que a Câmara não está interessada em
arrendar o terreno pretendido. (NIPG9087/12) ------------------------------------------------------------0742 - Informação, datada de 8 de novembro de 2012, do Serviço de Património, propondo a
desafetação do domínio público de três parcelas de terreno, sitas na Rua dos Cortiçais, em
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Peniche, na sequências das deliberações de 7 de dezembro de 1982 e 7 de agosto de 2012,
tomadas no âmbito dos processos n.os 735/80 e S14052/08, respetivamente, ambos em nome de
Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da. --------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado promover a desafetação do domínio público dos seguintes
terrenos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Parcela de terreno, com a área de 133,00 m², sita na Rua dos Cortiçais, freguesia de São
Pedro, na cidade e concelho de Peniche, que ficará a confrontar do norte e poente com Nigel Congeladora José Nicolau, L.da e do sul e nascente com Rua dos Cortiçais. --------------------------2) Parcela de terreno, com a área de 52,00 m², sita na Rua dos Cortiçais, freguesia de São Pedro,
na cidade e concelho de Peniche, que ficará a confrontar do norte e poente com Município de
Peniche e do sul e nascente com Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da. ----------------------------3) Parcela de terreno, com a área de 371,00 m², sita na Rua dos Cortiçais, freguesia de São
Pedro, na cidade e concelho de Peniche, que ficará a confrontar do norte com o n.º 16 da Rua Gil
Eanes, do sul com Rua dos Cortiçais, do nascente com Nigel - Congeladora José Nicolau, L.da e
Município de Peniche e do poente com herdeiros de José Gago da Silva. (NIPG16008/12) -------0743 - Carta, datada de 20 de abril de 2012, da empresa Peniche Praia – Turismo e Construção,
L.da, apresentando uma exposição sobre um edifício construído em terrenos do domínio público
municipal, no Campo da República, em Peniche, confinante com um edifício de que é
proprietária, já presente em reunião anterior. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado encarregar os serviços de verificarem quem são os proprietários
dos prédios confinantes a norte e a sul com o prédio propriedade da empresa Peniche Praia e de
clarificarem que possíveis direitos existem sobre o solo e o subsolo do domínio público com que
confinam a poente. (NIPG6484/12) -------------------------------------------------------------------------0744 - Informação, do Departamento Administrativo e Financeiro, apresentando uma proposta
de acordo de regularização de um subsídio, concedido à Associação de Solidariedade Social de
Ferrel, destinado à construção de um lar para idosos. ----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o acordo de regularização e solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização. O senhor Vereador Luís Ganhão não participou na
apreciação e votação deste assunto. (M-Doc.7) -----------------------------------------------------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
0745 - Foi presente, para efeitos de aprovação, uma proposta de aditamento ao protocolo
celebrado com a Associação de Solidariedade Social de Ferrel, em 30 de janeiro de 2007, no
âmbito da candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, com a
finalidade de construção de um lar para idosos. -----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar um aditamento ao protocolo supramencionado, com o
seguinte texto: --------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------1 - O Município de Peniche não tem atingido a capacidade financeira para efetuar o pagamento
do subsídio atribuído;------------------------------------------------------------------------------------------2 - A Associação de Solidariedade Social de Ferrel - ASSF está com dificuldades financeiras
para fazer face ao compromisso assumido e que a mesma se predispõe a recorrer a empréstimo
bancário para suportar o pagamento da despesa tida na parte que cabe à Câmara Municipal de
Peniche, nos termos definidos no artigo III do protocolo: -----------------------------------------------Artigo único - A Câmara Municipal de Peniche reconsidera o valor do subsídio a atribuir, com
um reforço de 10 000,00 euros de forma a compensar os encargos que a Associação de
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Solidariedade Social de Ferrel vier a incorrer com a contratação do empréstimo bancário. --------O senhor Vereador Luís Ganhão não participou na apreciação e votação deste assunto.
(NIPG14702/12) -----------------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 10:
0746 - Foram presentes os documentos contabilísticos para alteração ao Orçamento da Despesa,
ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012. -------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Ratificar a aprovação da alteração n.º 9 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 130 820,00 euros em reforços de despesas correntes, 72 500,00 euros em
anulações de despesas correntes, 300,00 euros reforços de despesas de capital e 58 620,00 euros
anulações de despesas de capital. ----------------------------------------------------------------------------2) Ratificar a aprovação da alteração n.º 8 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 48 620,00 euros em anulações. -----------------------------------------3) Ratificar a aprovação da alteração n.º 7 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 5000,00 euros em reforços e 38 000,00 euros em anulações. ------Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. ---------------------------ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 11:
0747 - Foram presentes os documentos contabilísticos para alteração ao Orçamento da Despesa,
ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012. -------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Ratificar a aprovação da alteração n.º 10 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a
qual regista o valor de 31 300,00 euros em reforços de despesas correntes e igual valor e
anulações de despesas correntes. ----------------------------------------------------------------------------2) Ratificar a aprovação da alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 21,00 euros em reforços e igual valor em anulações. ---------------3) Ratificar a aprovação da alteração n.º 8 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 6500,00 euros em reforços e 12 620,00 euros em anulações. ------Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. ---------------------------TRÂNSITO:
0748 - Foi presente o ofício n.º 131/12, datado de 16 de novembro de 2012, da Freguesia de
Conceição, solicitando autorização para que, no dia 8 de dezembro de 2012, entre as 8h00 e as
18h00, o trânsito seja condicionado no Largo de São Paulo e na Rua 1.º de Dezembro, nos
cruzamentos com a Rua de Nossa Senhora da Conceição e a Rua Afonso de Albuquerque, e o
estacionamento seja interdito no Largo de Nossa Senhora da Conceição, para a realização de
cerimónias religiosas. ------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar e informar a Polícia de Segurança Pública.
(NIPG17389/12) -----------------------------------------------------------------------------------------------HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
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0749 - Foi presente um requerimento, datado de 8 de novembro de 2012, em nome de Rucola Actividades Hoteleiras, L.da, solicitando a concessão de visto no mapa de horário de
funcionamento, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado Cozinha d’El-Rei,
sito na Avenida da Liberdade, n.º 39, em Serra d'El-Rei. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 10h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG16944/12) ----------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
0750 - Foram presentes três solicitações para apoio financeiro e logístico. ---------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Conceder um subsídio, no valor de 1750,00 euros, à Rip Surf - Artigos de Desporto
Unipessoal, L.da, na sequência das verbas transferidas para o Município, no âmbito dos apoios às
iniciativas desenvolvidas na Semana Tanto Mar. ---------------------------------------------------------2) Autorizar a utilização do Auditório Municipal e emprestar uma tenda e uma casa de madeira,
à Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, para realizar uma apresentação
pública, denominada Porto Mais Seguro - 9 anos de intervenção, e de iniciativas comemorativas
do Dia Mundial de Luta Contra a Sida, nos dias 29 de novembro e 1 de dezembro de 2012.
(NIPG16570/12) -----------------------------------------------------------------------------------------------3) Conceder um subsídio, no valor de 10 000,00 euros, à Associação de Solidariedade Social de
Ferrel, para compensar os encargos que a coletividade vier a incorrer com a contratação de um
empréstimo bancário, nos termos do aditamento ao protocolo, celebrado 30 de janeiro de 2007,
que foi hoje aprovado pela deliberação n.º 745. O senhor Vereador Luís Ganhão não participou
na apreciação e votação deste assunto. (NIPG14702/12) ------------------------------------------------PAEL - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL:
0751 - Foi presente o contrato de empréstimo, celebrado no dia 16 de novembro de 2012, entre o
Estado Português e o Município de Peniche, no âmbito do Programa de Apoio à Economia
Local, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e regulamentado pela Portaria n.º 281A/2012, de 14 de setembro.-----------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o teor do contrato supramencionado. -----------------------DOAÇÃO DE TERRENOS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO:
0752 - Foi presente uma declaração para doação de terrenos para o domínio público, em nome de
Lidl & Companhia, no âmbito do processo de obras n.º 122/11, já presente em reunião anterior e
acompanhado, agora, de uma proposta de alteração à deliberação n.º 72/2012, de 7 de fevereiro,
por erro material. -----------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado retificar a ata da reunião da Câmara Municipal de Peniche
realizada no dia 7 de fevereiro de 2012, no sentido de passar a constar que a área a doar para
integração no domínio público é de 293,33 m². -----------------------------------------------------------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. -------------------------------------------------------------
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ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove horas e vinte minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da
qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------

