
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 11.12.2012 * Livro 103 * Fl.330 

ATA N.º 33/2012 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012: 

 

Aos onze dias do mês de dezembro 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 catorze horas e trinta e cinco minutos. ---------  

A Câmara decidiu dar precedência ao período da ordem do dia, relativamente ao período de 

antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata da reunião camarária realizada no passado dia vinte e sete 

de novembro de dois mil e doze, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara. -------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes 

que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos 

do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram 

solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------  

 

Filipe Raimundo, que perguntou qual o ponto de situação do seu pedido de atribuição de uma 

habitação de renda social. A senhora Vereadora Clara Abrantes informou que o munícipe tem 

um atendimento marcado, para o dia 12 de dezembro, com a técnica de serviço social, com a 

finalidade de ser atualizado o seu processo de candidatura. ----------------------------------------------  

 

Cristina Leitão, em representação de Maria do Carmo Lourenço, titular de um processo de obras 

para legalização de um sótão, apreciado pela Câmara, em reunião de 13 de novembro de 2012, e 

que se encontra em fase de audiência prévia por haver intenção de indeferimento. Explicou o 

contexto em que o projeto foi apresentado e das dificuldades financeiras da titular do processo 

para a realização das obras pretendidas pela Câmara. O senhor Presidente da Câmara disse que a 

atual situação estética do edifício não agrada à Câmara e sugeriu que os argumentos agora 

evocados sejam apresentados por escritos, para que o processo seja de novo apreciado pela 

Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ana Maria Pego, que solicitou a marcação de uma passadeira para a travessia de peões, na Rua 

Arquiteto Paulino Montez, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que a marcação da 

passadeira solicitada já se encontra programada pelo Departamento de Obras Municipais. ---------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não 
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sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação 

nominal. Os nove 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:--------------------------------------------------  

 

0757 - Processo n.º L18/85, em nome de Francisco Ferreira Baratizo, para loteamento de uma 

propriedade, sita no Cabeço da Fonte Boa, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 

acompanhado, agora, de um pedido de alteração. ----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datada de 6 de dezembro de 2012, deliberado aprovar o primeiro pedido de alteração 

ao loteamento titulado pelo alvará n.º 3/86, nos termos e condições da referida proposta e dos 

pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 19 de agosto de 2011, e da 

Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, datado de 15 de outubro de 2012, 

documentos de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.1) -----------------------------------  

 

0758 - Informação, datada de 19 de novembro de 2012, do Diretor do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, sobre a utilização do 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, no âmbito do processo n.º 

74/12, para emissão do alvará de autorização de utilização, em nome de Imoplaneta - Imobiliária 

e Estudos Unipessoal, L.
da

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

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  

1) Tomar conhecimento da informação supramencionada e do despacho do senhor Presidente da 

Câmara, datado de 21 de novembro de 2012, que concordou com as propostas nela contidas. -----  

2) Que o Departamento de Obras Municipais verifique o grau de execução das obrigações do 

promotor e se o estacionamento se encontra operacional. ------------------------------------------------  

3) Que seja entregue uma chave do portão que dá acesso ao estacionamento ao Município de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Definir que o horário de funcionamento do parque de estacionamento terá de ser coincidente 

com o horário de funcionamento do estabelecimento comercial existente no lote. -------------------  

5) Que o senhor Vice-Presidente, em conjunto com o Departamento Administrativo e Financeiro, 

verifique se o espaço de estacionamento em análise tem condições para ser incluído na proposta 

de regulamento que está a ser apreciado pela Assembleia Municipal. (M-Doc.2) --------------------   

 

0759 - Processo n.º 100/12, em nome de Coopeniche - Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL, 

para concessão de autorização administrativa de alvará de utilização, para um edifício sito no 

Largo de São José, em Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------  

O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística informou que o processo foi 

encaminhado para reunião de Câmara uma vez que não foi construída a rampa referida na 

deliberação de 26 de julho de 2011, relativa ao processo n.º 169/10, para ampliação do edifício 

para o qual é solicitado o alvará de utilização. Disse, ainda, que, antes da inauguração do Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia, em março de 2012, foi efetuada uma terraplanagem, não 

sabendo se por ordem da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia, tendo sido retiradas terras 

necessárias para a execução da rampa. Acrescentou que, entretanto, houve um muro de estrema, 

que delimitava os terrenos da Coopeniche de terrenos municipais, que desabou, por ter ficado 

descalço com a terraplanagem. --------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Vice-Presidente disse que, antes da terraplanagem ser executada na zona, foi ao local 

com o senhor engenheiro Francisco Silva, Diretor do Departamento de Obras Municipais, o 

senhor António Salvador, Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, e com o 

senhor Mário Abrantes, funcionário do Departamento de Obras Municipais, tendo ficado 

estabelecida a intervenção a efetuar, a saber: limpeza do terreno, corte de canas e zona de 

circulação. Acrescentou que o objetivo da intervenção a efetuar passava, simplesmente, pela 

terraplanagem e pela criação de um espaço de estacionamento aceitável para ao Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara disse que o terreno municipal foi um investimento do Município 

de Peniche que será recuperado com a venda de lotes a constituir no local. Frisou que a 

constituição dos sete lotes, necessários para que haja o retorno do investimento, e a preservação 

do espaço envolvente à igreja de São José, para que o Centro Interpretativo de Atouguia da 

Baleia não esteja afunilado, têm de ser salvaguardados. Disse que tem de ser apurada a 

responsabilidade de quem efetuou a terraplanagem, que causou a queda do muro, e qual o 

envolvimento de cada uma das autarquias. Acrescentou que o novo acesso interessa, desde logo, 

à própria Coopeniche e faz parte dos pressupostos de aprovação do projeto, pelo que a rampa 

deve ser construída pela cooperativa, após a permuta dos terrenos, conforme ficou deliberado em 

26 de julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  

1) Não conceder a autorização administrativa de alvará de utilização, por não estar cumprido o 

projeto aprovado, concretamente uma rampa de acesso. --------------------------------------------------  

2) Que o Departamento Administrativo e Financeiro prepare o processo para formalizar a 

permuta de terrenos, o mais brevemente possível. ---------------------------------------------------------  

3) Que o Departamento de Obras Municipais informe sobre o envolvimento do Município de 

Peniche na terraplanagem efetuada no terreno municipal. (M-Doc.3) ----------------------------------  

 

0760 - Os técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística apresentaram diversas 

propostas para revestimento das fachadas do futuro edifício-sede do Clube Naval de Peniche. ----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar a decisão na reunião extraordinária que se realizará na 

próxima sexta-feira. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS: 

 

0761 - 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 30 de novembro e 10 de dezembro de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de 

competências, em matéria de licenciamento de obras. ----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.4) ---------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

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

 

0762 - Carta, datada de 21 de novembro de 2012, da Associação Cristã de Reabilitação, Ação 

Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de duas bancas 

para venda de brindes, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2013, uma banca na Praça Jacob Rodrigues 

Pereira e outra na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche.-------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar apenas a instalação de uma banca, na Praça Jacob 
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Rodrigues Pereira, e isentar do pagamento das taxas de ocupação da via pública, nos termos da 

alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP. (NIPG17810/12)-------------------------------------------  

 

0763 - Carta, datada de 6 de dezembro de 2012, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, remetendo convite para a sua festa de Natal, que terá lugar no próximo 

dia 14 de dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG18665/12) --------------------------------  

 

0764 - Projeto de espaços exteriores do Largo do Calvário, em Peniche, elaborado pelo 

Departamento de Energia e Ambiente. ----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.5) -------------------------------------------------------  

 

0765 - Informação n.º 96/12, datada de 28 de novembro de 2012, do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, sobre a avaliação de material lenhoso existente numa parcela de terreno 

municipal, sita na zona da pedreira de Bolhos. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com o valor base de licitação de 3850,000 euros, 

acrescido do IVA, e aprovar o Programa de Procedimentos e Condições de Alienação para 

realização de uma hasta pública para a venda dos eucaliptos. (M-Doc.6) ------------------------------  

 

0766 - Informação, datada de 10 de dezembro de 2012, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, propondo o encerramento dos serviços do Município, na tarde do dia 14 de 

dezembro, para permitir a participação dos trabalhadores na festa de Natal. --------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores do 

Município, na tarde do dia 14 de dezembro de 2012, devendo os serviços que não encerram em 

dias de feriado, excetuando o Museu Municipal, manter o pessoal indispensável ao seu 

funcionamento, podendo os trabalhadores que asseguram esses serviços ficar dispensados de se 

apresentarem ao serviço, por período idêntico, num outro dia, em termos a definir pelos 

respetivos dirigentes, e que os serviços administrativos encerrem às 12h30. --------------------------  

Deliberado, ainda, conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores do Município, nos dias 

24 e 31 de dezembro de 2012, nos termos que vierem a ser definidos pelo Governo para os 

serviços do Estado e atendendo à especificidade de cada serviço. (NIPG18785/12) -----------------  

 

0767 - Informação, datada de 10 dezembro de 2012, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, dando conhecimento das datas de realização das reuniões da Câmara Municipal de 

Peniche no ano de 2013, no período do atual mandato autárquico. --------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

0768 - Informação n.º 21/2012, datada de 11 de dezembro de 2012, dos Serviços de Turismo, 

propondo a fixação de preços para a venda de latas de conserva. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado acrescentar o artigo 53.º ao Capítulo XII da Tabela de Preços do 

Município de Peniche, com o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

«Artigo 53.º - Vendas diversas: 

a) Latas de conserva de sardinha ou cavala, para quantidades inferiores a 100 unidades - 2,00 

euros por unidade, com IVA incluído. 

b) Latas de conserva de sardinha ou cavala, para quantidades iguais ou superiores a 100 unidades 

- 1,50 euros por unidade, acrescido do IVA.» (NIPG18829/12) -----------------------------------------  

 

0769 - Exposição, datada de 11 de dezembro de 2012, de alguns vendedores do Mercado 

Municipal, solicitando a abertura do mercado, no dia 24 de dezembro de 2012, segunda-feira, dia 
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de fecho semanal. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado deferir, devendo o mercado encerrar no dia 26 de dezembro. 

(NIPG18840/12) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

0770 - O senhor Presidente da Câmara informou, verbalmente, que a Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de São Pedro de Peniche solicitou o apoio do Município para a fiscalização da obra 

de beneficiação da sua igreja paroquial. ---------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o senhor Presidente da Câmara a nomear dois 

trabalhadores do Município para acompanhamento e fiscalização da obra de beneficiação da 

igreja de São Pedro de Peniche. -------------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

Foram presentes os seguintes documentos: 

 

0771 - Ofício n.º 76, datado de 19 de julho de 2012, da Freguesia de Ajuda, solicitando a 

colocação de sinalética a proibir o estacionamento automóvel na Travessa da Fé, em Peniche, 

por o arruamento ser de largura reduzida. -------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 2 de outubro de 2012, de que se juntou cópia à minuta da presente ata, deliberado autorizar a 

aplicação do sinal vertical de proibição, estacionamento proibido (C15), nas duas extremidades 

da Travessa da Fé, em Peniche, de acordo com o artigo 24.º do Regulamento de Sinalização do 

Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (NIPG10971/12) ---  

 

0772 - Requerimento, datado de 9 de outubro de 2012, de Marina Isabel Sousa dos Santos 

Ribeiro, solicitando a reserva de um lugar de estacionamento, para cargas e descargas, em frente 

ao estabelecimento denominado Pastelaria Snack-bar Céu Azul, sito na Rua Dr. Francisco Sá 

Carneiro, em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado retirar o assunto da ordem do dia e que os serviços informem de 

outras situações equivalentes. (NIPG15636/12) ------------------------------------------------------------  

 

0773 - Informação, datada de 2 de novembro de 2012, do Serviço Municipal de Proteção Civil, 

propondo a colocação de sinalização de berma junto a uma ponte, localizada na estrada entre 

Atouguia da Baleia e Bufarda. --------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 28 de novembro de 2012, de que se juntou cópia à minuta da presente ata, deliberado 

autorizar a execução de um murete com cerca de 30 cm de altura, e em toda a largura da ponte e 

a colocação de quatro balizas de posição, duas O7a e duas O7b, por forma a indicar a posição do 

obstáculo na via pública, de acordo com o artigo 4.º do Regulamento de Sinalização do Trânsito, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. ------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

Foram presentes os seguintes documentos da Divisão de Planeamento e Intervenção Social: 

 

0774 - Informação, datada de 27 de novembro de 2012, propondo a fixação de novo valor à 

renda de casa a pagar pelo senhor João Manuel Marçal da Costa, pelo arrendamento do fogo sito 

na Rua de Cabinda, bloco 2 - 1.º esquerdo, Bairro Fernão de Magalhães, em Peniche, por ter 

havido uma alteração de rendimentos. -----------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 49,24 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de Dezembro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

0775 - Informação, datada de 30 de novembro de 2012, propondo a alteração de titularidade do 

fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra C – 1.º frente, em Peniche, em virtude 

do seu titular ter falecido. --------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo 

para Natália Maria Santos Rosado Gonçalves e fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

0776 - Foi presente, para efeitos de aprovação, o projeto de Regulamento Municipal da Horta 

Comunitária de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto em próxima reunião. -------------------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

0777 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar entre o 

Município de Peniche e o Município do Bombarral, que tem por objetivo estabelecer as 

condições em que o Município de Peniche cede ao Município do Bombarral o seu trabalhador e 

o seu equipamento para que o Município do Bombarral assegure as competências relativas ao 

serviço municipal de metrologia na sua área territorial. ---------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por 

reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata, nas condições propostas na informação 

da Divisão Administrativa, datada de 5 de dezembro de 2012. (NIPG18487/12 M-Doc.7) ---------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

0778 - Foram presentes três solicitações para apoio financeiro, logístico e material. ----------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  

1) Ratificar o despacho que autorizou a doação de seis conjuntos de lembranças, ao Coral Stella 

Maris, para oferta aos coros intervenientes em dois encontros de coros, um que se realizou em 

Arrabal, Leiria, no dia 8 de dezembro, e outro que terá lugar em Caldas da Rainha, no dia 4 de 

janeiro de 2013, no valor estimado de 57,00 euros. (NIPG17801/12) ----------------------------------  

2) Conceder um subsídio extraordinário, no valor de 35,50 euros, ao Centro Social do Pessoal da 

Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de serviços prestados no seu refeitório, no dia 9 

de novembro, com a equipa de trabalhadores que executaram trabalhos de asfalto na rotunda da 

Avenida Papa Paulo VI. (NIPG18664/12) ------------------------------------------------------------------  

3) Autorizar os serviços municipais a executarem e montarem uma porta, com aproveitamento 

das ferragens já existentes, para a sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Peniche, e fornecer gratuitamente os outros materiais necessários, todo no valor estimado de 

220,00 euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

0779 - O senhor Presidente da Câmara propôs que a próxima reunião ordinária, que deveria ter 
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lugar no dia 26 de dezembro, se realize no dia 27 de dezembro, quinta-feira, com início pelas 

nove horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação 

escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 27 de novembro, esteve no espaço internet para participar no arranque de uma ação de 

formação sobre informática, organizada pelo Sporting Clube da Estrada. -----------------------------  

- No dia 27 de novembro, participou numa tertúlia, denominada Cortes na Saúde: Que custos 

para o Oeste?, realizada em Caldas da Rainha, organizada pela Plataforma Oestina de 

Comissões de Utentes da Saúde. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de novembro, participou numa ação organizada pela equipa Porto+Seguro, para 

sensibilização da comunidade para o problema de não haver indicação sobre a continuidade do 

funcionamento da equipa de rua. -----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de novembro, participou numa reunião no Turismo de Portugal, com a Rip Curl, para 

fazerem um balanço do Campeonato do Mundo Rip Curl Pro Portugal 2012 e projetarem o 

apoio para a edição do próximo ano. Informou que a etapa do campeonato do mundo será um 

dos quatro eventos que o Turismo de Portugal vai continuar a apoiar. ---------------------------------  

- No dia 29 de novembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. ------------  

- No dia 30 de novembro, recebeu a senhora Ministra do Mar, que veio a Peniche visitar a ESIP - 

European Seafood Investments Portugal, L.
da

 e a ESTM - Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar, onde se encontrou com o Grupo de Ação Costeira, particularmente os 

promotores de projetos. Informou que aproveitou a oportunidade para abordar alguns temas, 

nomeadamente: A preocupação de Peniche, enquanto comunidade ligada ao mar, sobre as 

questões da saúde e o descontentamento por o senhor Ministro da Saúde ainda não ter recebido 

uma delegação do Município para tratar dos assuntos relacionados com o Hospital de Peniche; A 

necessidade de se proceder a intervenções nas arribas; Os moldes de gestão da área portuária de 

Peniche; E o facto do Governo ter dado o dito por não dito relativamente ao projeto que se 

candidatou ao Programa Nero 300, para continuação da tecnologia WaveRoller em Peniche. -----  

- No dia 30 de novembro, assistiu a uma sessão de poesia, realizada em Coimbrã, no âmbito da 

iniciativa A poesia anda por aí. -------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 30 de novembro, assistiu à entrega dos prémios Surf Total Awards 2012, onde recebeu o 

prémio na categoria O político que mais apoia o surf.. ---------------------------------------------------  

- Nos dias 1 e 2 de dezembro, recebeu, no CAR Surf, a Federação Europeia de Surf. ---------------  

- No dia 1 de dezembro, participou nas comemorações do 110.º aniversário da Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. Felicitou os dirigentes e 

sócios da coletividade, assim como os músicos da respetiva banda filarmónica. ---------------------  

- No dia 3 de dezembro, participou nas exéquias do pai do senhor Presidente da Câmara 

Municipal do Cadaval. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de dezembro, assistiu à cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da 

Federação Portuguesa de Triatlo, a quem felicitou em nome da Câmara Municipal de Peniche e 

reiterou a disponibilidade de Peniche, enquanto pátria do triatlo em Portugal, para continuar a 

colaborar com a Federação. ------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 4 de dezembro, participou nas reuniões de direção e assembleia geral da ADRO – 

Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste. ---------------------------------------------------------  

- No dia 5 de dezembro, participou numa ação, desenvolvida em Peniche, pela ACOPE - 

Associação dos Comerciantes de Pescado, com o objetivo de apresentar o projeto Empresário 

Esclarecido Setor Protegido e o Guia de Boas Práticas de Higiene para produtos da Pesca 

Frescos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de dezembro, presidiu ao Conselho Municipal de Segurança e à Comissão Municipal 

de Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de dezembro, participou numa reunião, em Coimbra, do Programa Operacional do 

Centro, onde foi feito o ponto de situação de todos os projetos do Município de Peniche e dos 

parceiros para a regeneração urbana. Informou que está prevista a abertura de novas candidaturas 

para financiamentos, por convite, onde a prioridade será a educação, que poderá incluir o Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia. -------------------------------------------------------------------------------   

- No dia 6 de dezembro, reuniu-se com a ACISCP - Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços do Concelho de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de dezembro, participou numa sessão pública de divulgação do POVT - Programa 

Operacional de Valorização do Território 2012, tendo havido uma exposição com alguns dos 

projetos financiados, entre eles o CAR Surf. ---------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de dezembro, esteve presente na inauguração da exposição de arte sacra, que está 

patente no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. --------------------------------------------------  

- No dia 7 de dezembro, participou na festa de solidariedade para com a Cercipeniche, 

organizada por alunos do GTH - Grupo de Turismo e Hotelaria da ESTM - Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar, a quem felicitou. -----------------------------------------------------------  

- No dia 8 de dezembro, esteve presente na cerimónia de lançamento de um livro de Zezinha 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 8 de dezembro, participou numa sessão de entrega de prémios da Associação Nacional 

de Surfista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 9 de dezembro, esteve presente na inauguração da Casa da Igreja, no Lugar da Estrada, 

um edifício com diversas valências para apoio à população. Felicitou a Comissão da Igreja do 

Lugar da Estrada e a população em geral pelo trabalho concretizado em apenas um ano. -----------  

- No dia 10 de dezembro, recebeu a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo 

de Portugal, sobre a construção de um parque temático. --------------------------------------------------  

- No dia 10 de dezembro, participou na reunião da Oeste CIM com a administração da Águas de 

Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 28 de novembro a 

11de dezembro do corrente ano: ------------------------------------------------------------------------------  

«- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou na realização de um workshop sobre 

este ícone de referência da cultura penichense, junto dos alunos das Escolas Profissionais de 

Rio Maior e do Bombarral, no âmbito do evento “Animarte”, promovido pelo 3.º ano do Curso 

de Animação Turística da ESTM. 

- Quanto ao III Ciclo de Workshops em Rendas de Bilros de Peniche, junto dos formandos do 

Modatex, cujo objetivo é sensibilizar os formandos do Modatex (Centro de Formação 

Profissional da 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, em 2010, com este 

Centro de Formação Profissional (ex-CIVEC) deu início a mais um ciclo de workshops junto 
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dos seus formandos. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, acompanhou todos os workshops 

realizados na Covilhã, Lisboa e no Porto. 

Informou ainda que esta iniciativa envolveu centenas de formandos nas áreas de Design Têxtil e 

de Moda e Modelação e Confeção dotando estes jovens de competências necessárias à 

apresentação de criações de artigos de vestuário e acessórios de moda cuja Renda de Bilros de 

Peniche é motivo de inspiração e principal elemento diferenciador. 

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. 

- O senhor Vice-Presidente deu uma entrevista no Programa “2.ª Hora”, de José Candeias, 

Antena 1, cujo tema foi a associação de alta joalharia às Rendas de Bilros de Peniche. 

- Reuniu-se com a direção do Baleal Campismo e empresa Soltrafego, no Baleal, sobre a 

instalação de um semáforo, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal. 

- Reuniu-se com os representantes dos grupos participantes no Carnaval 2013. 

- Reuniu-se com a URAP – União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, sobre as atividades 

a realizar no ano de 2013, no âmbito do protocolo estabelecido ente a Autarquia e esta 

Associação. 

- Reuniu-se com elementos da direção do Centro de Solidariedade Social Convívio e Cultura de 

Geraldes, sobre a doação de um terreno. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente nas seguintes iniciativas: 

- “A poesia anda por ai” – Onde há redes há rendas – na escola primária de Coimbrã. 

- Na inauguração da exposição de pintura “Pedro e Inês”, de Francisco Rachão e Joseph B., no 

Paço Real D. Pedro I, em Serra d’El-Rei. 

- Na inauguração da exposição “Restaurando o Passado: Arte Sacra, em Atouguia da Baleia. 

- Na inauguração casa mortuária do Lugar da Estrada. 

- Na reunião da Comissão Municipal Proteção Civil e na reunião do Conselho Municipal de 

Segurança. 

- Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche.» [sic] ---------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, ainda, um voto de pesar pelo falecimento 

do senhor José dos Reis Sebastião, que foi residente no lugar de Geraldes. Os restantes edis 

associaram-se ao voto de pesar apresentado. 

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de novembro, participou numa tertúlia, denominada Cortes na Saúde: Que custos 

para o Oeste?, realizada em Caldas da Rainha, organizada pela Plataforma Oestina de 

Comissões de Utentes da Saúde. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 27 de novembro, reuniu-se com o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de novembro, participou numa ação organizada pela equipa Porto+Seguro, para 

sensibilização da comunidade para o problema de não haver indicação sobre a continuidade do 

funcionamento da equipa de rua.- ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de dezembro, participou na festa de solidariedade para com a Cercipeniche, 

organizada por alunos do GTH - Grupo de Turismo e Hotelaria da ESTM - Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar. --------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 10 de dezembro reuniu-se com a PSP e a GNR, no âmbito da CPCJ. ------------------------  

A senhora Vereadora informou, ainda, que o projeto Olhar Jovem Empreendedor foi aprovado e 

que a Festa de Natal Sénior se realizará no dia 19 de dezembro. ----------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: ----------------------------------------------------------------------------  

- Que o arrendamento da Cafetaria do Parque foi adjudicado pelo valor de 550,00 euros 

mensais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que se reuniu, na ETAR de Atouguia da Baleia, com todo o executivo da Freguesia de 

Atouguia da Baleia, com o Administrador Delegado da Águas do Oeste e com o Diretor 

Delegado dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Peniche, sobre a utilização 

para rega das águas residuais da ETAR da Atouguia da Baleia, no seguimento dos processos de 

contraordenação instaurados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a diversos 

agricultores, por falta de licença de captação de águas para rega de terrenos agrícolas, sitos junto 

à referida ETAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que, nessa reunião, foi referido que, quanto às licenças de captação de água, elas decorrem 

da legislação sobre a utilização dos recursos hídricos e que, formalmente, a Águas do Oeste nada 

tem a ver com o assunto. Foi também afirmado que a Águas do Oeste tem a obrigação legal de 

participar, sob pena de ser considerada conivente e que a intervenção da APA teve origem numa 

queixa da Águas do Oeste sobre patos encontrados mortos dentro do recinto da ETAR da 

Atouguia da Baleia, sobre captação direta de águas residuais da lagoa da ETAR, através de 

mangueiras montadas por desconhecidos. -------------------------------------------------------------------  

Acrescentou, ainda, que, em relação à utilização das águas residuais da ETAR para rega, a 

empresa Águas do Oeste ficou de estudar uma vez mais o assunto, uma vez que existe a 

possibilidade dos custos serem mais baixos do que os inicialmente previstos. Foi feito o histórico 

do projeto para utilização das águas residuais da ETAR, o qual não teve seguimento por ter 

conduzido a preços absurdos e incomportáveis para todos os potenciais utilizadores. ---------------  

- Que participou numa reunião com as empresas Águas do Oeste e Águas de Portugal para 

apresentação dos processos de fusão dos sistemas multimunicipais de águas e saneamento. -------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Disse que caiu um muro, sito junto à urbanização Pisabarros, em Peniche, tendo um terreno 

municipal ficado cheio de entulhos e um poste de suporte de cabos elétricos ficado inclinado, o 

que pode representar um perigo, nomeadamente por existir um parque infantil a cerca de dez 

metros. Sugeriu que o proprietário do muro seja notificado para limpar o terreno municipal. O 

senhor Vice-Presidente informou que a situação já foi verificada pela fiscalização técnica de 

obras e que será apresentada uma proposta para despacho do senhor Presidente da Câmara. O 

senhor Presidente da Câmara disse que será dado conhecimento à Câmara do processo. ------------  

- Perguntou quando serão acesas as iluminações de Natal. O senhor Vice-Presidente informou 

que as iluminações de Natal serão acesas na próxima sexta-feira, dia 14 de dezembro. -------------  

- Disse que gostaria de ter conhecimento do teor do parecer jurídico, referido pelo senhor 

Presidente da Câmara na última reunião, sobre a situação de uma moradia, sita na Rua de Santa 

Ana, em Peniche, propriedade do Município. O senhor Presidente da Câmara disse que ainda não 

teve tempo para analisar o documento com o cuidado que o assunto merece. -------------------------  

- Perguntou se já está previsto o arranjo exterior da Casa Mortuária de Peniche, nomeadamente 

os espaços para estacionamento automóvel. O senhor Presidente da Câmara informou que ainda 

não existe um estudo para o arranjo do espaço exterior da Casa Mortuária e que considera que o 

local já tem lugares de estacionamento suficientes. --------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- No seguimento da informação prestada pelo senhor Presidente da Câmara, sobre o muro da 

Coopeniche - Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL, situado junto ao CIAB, em Atouguia da 
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Baleia, e na sequência da afirmação do senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, de que tinha sido 

a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia a fazer a terraplanagem nos terrenos municipais 

situados junto às instalações da Coopeniche, disse que está disponível para fornecer dados sobre 

o assunto e que gostaria de ter conhecimento do teor da informação que o Departamento de 

Obras Municipais irá fazer, em cumprimento da deliberação n.º 759/2012, tomada na reunião de 

hoje. O senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade do senhor Vereador. ------------  

- Perguntou se existe algum local específico para que as empresas que tratam produtos hortícolas 

depositem os resíduos orgânicos. O senhor Vice-Presidente disse que é da responsabilidade dos 

produtores arranjar soluções para o destino dos resíduos que produzem, não tendo nenhum 

colocado a questão ao Município. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-

Presidente que solicite ao Departamento de Energia e Ambiente que inventarie os produtores 

existentes no concelho e que estude que tipo de apoio lhes pode ser prestado pelo Município 

nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a legalização de edifícios construídos ou alterados sem a necessária licença deve ser 

uma preocupação do Município, mas que também é necessário que haja abertura para aceitar o 

que se encontra edificado e que pode ser legalizado. Lembrou que a legalização desses edifícios 

fará com que a autarquia tenha mais receita ao nível de IMI. --------------------------------------------  

- Disse que, na Rua Enfermeira Maria Aurora, em Peniche, existem umas baias, com fitas 

sinalizadoras identificadas como sendo do Município, que se encontram caídas e mal sinalizadas.  

- Disse que a Travessa do Galhalhaz, em Peniche, não tem sinalização de existir um desnível, 

relativamente a um arruamento que lhe é perpendicular, nem guardas proteção, o que representa 

um perigo para veículos e peões. O senhor Presidente da Câmara disse que irá dar indicações ao 

Comandante Operacional Municipal para verificar as condições de segurança do local e lembrou 

que já está aprovado um estudo para requalificação da zona envolvente ao espaço arqueológico 

do Murraçal da Ajuda. O senhor Vice-Presidente informou que irão ser instalados uns pinos com 

refletores para alertar os condutores para a situação existente no local. --------------------------------  

- Sugeriu que o espaço arqueológico do Murraçal da Ajuda seja delimitado, uma vez que 

verificou que, recentemente, andaram máquinas sobre a zona dos fornos romanos. ------------------  

- Disse, mais uma vez, que alguns caminhos agrícolas se encontram intransitáveis por neles 

terem sido colocados entulhos de forma desregrada. ------------------------------------------------------  

- Lembrou que, na última passagem de ano, o número de sanitários existentes para dar apoio à 

festa realizada no parque de estacionamento do Baleal não foi suficiente e sugeriu que, no 

corrente ano, sejam asseguradas as condições de salubridade e segurança, para que a dignidade 

que o Baleal merece não seja posta em causa. --------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Disse corroborar as preocupações manifestadas pelo senhor Vereador Luís Ganhão, quanto às 

questões da Travessa do Galhalhaz e da festa de passagem de ano do Baleal, tendo, sobre este 

último assunto, perguntado quem é que vai explorar o funcionamento da tenda que irá ser 

instalada. O senhor Presidente da Câmara informou que o espaço será explorado pela União 

Juvenil de Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente a um problema que surgiu junto à EB 2.3 de Atouguia da Baleia, relacionado 

com a presença de pessoas estranhas à escola nas suas imediações, perguntou se a Câmara tinha 

conhecimento desta situação e se tem ocorrido a intervenção das forças policiais. O senhor Vice-

Presidente disse que, nos diversos contactos que tem tido com a direção da escola, este assunto 

não lhe tinha sido colocado. Lembrou que a GNR presta apoio a esta escola através do programa 

Escola Segura. O senhor Presidente da Câmara disse que, no Conselho Municipal de Segurança, 

a GNR informou que irá ficar com menos três militares no Posto Territorial de Peniche, tendo o 

Conselho manifestado preocupação pela redução de efetivos no concelho de Peniche, por 
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representar uma redução no trabalho de vigilância efetuado pela GNR. A Câmara decidiu reiterar 

a preocupação manifestada pelo Conselho Municipal de Segurança pela redução de efetivos da 

GNR no Posto Territorial de Peniche, mesmo que temporária, e solicitar a substituição dos 

efetivos irão sair de Peniche, para salvaguarda da segurança de pessoas e bens. ----------------------  

 

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 e dez minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro , Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------------------------  


