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ATA N.º 16/2013 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013: 

 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e treze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos 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, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dez horas, encontrando-se presentes na sala 

seis dos sete edis. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir das dez horas e trinta minutos, 

tendo chegado após a votação do ponto n.º 388/2013. ----------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião até às doze horas e quinze 

minutos, tendo saído durante a apreciação do ponto n.º 391/2013. --------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.
os

 12 e 13/2013, referentes às reuniões 

camarárias realizadas nos passados dias catorze e vinte e oito de maio de dois mil e treze, tendo 

sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos 

membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não 

sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação 

nominal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

380/2013 – Carta, datada de 18 de março de 2013, da Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, solicitando que a Câmara Municipal assuma formalmente o interesse 

municipal da reabilitação de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, onde 

esteve instalado o infantário Traquinas, para instalação de um centro de dia para idosos. ----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado manifestar o interesse municipal na reabilitação do edifício 

supramencionado e desenvolvimento do projeto apresentado e manifestar a disponibilidade do 

Município em comparticipar até 15% do montante do investimento no âmbito da candidatura ao 

Pro-Mar, junto do GAC Oeste.  -------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Jorge Abrantes não participou na apreciação e votação deste assunto. 

(NIPG3984/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

381/2013 – Ofício n.º 180/2013, datado de 2 de maio de 2013, da Freguesia de Serra d'El-Rei, 

solicitando autorização para contratar dois trabalhadores através de Contrato de Emprego 

Inserção, para auxiliar nas funções de limpeza. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o pagamento das despesas não comparticipadas pelo 

IEFP, no âmbito da deliberação n.º 25/2013, de 8 de janeiro. (NIPG6094/13) ------------------------  
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382/2013 – Proposta de aditamento às normas do XXI Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, 

que terá lugar no dia 26 de julho de 2013, integrado na Mostra Internacional de Renda de Bilros, 

aprovadas pela deliberação 98/2013, de 20 de fevereiro. -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o aditamento proposto, cujo texto aqui se dá por 

reproduzido e ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.1)----------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

383/2013 – Projeto de Regulamento de Utilização da Casa Mortuária de Peniche. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado remeter à Assembleia Municipal. (NIPG7293/13) ------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Solicitações para apoio financeiro, logístico e material: --------------------------------------------------  

 

384/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado doar 205 sacos grandes e 285 sacos pequenos, para 

lixo, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, para as EB1 n.
os

 1, 2, 4 e 6 e jardins-de-

infância n.
os

 2, 4 e 6, da Colónia e CAIC, no valor estimado de 64,83 euros. (NIPG7079/13) ------  

 

385/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a visita guiada ao Museu Municipal, 

gratuitamente, aos participantes do World Cruising, no dia 18 de junho de 2013. (NIPG4872/13)  

 

386/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a utilização do Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo, por duas noites, por um grupo do Colégio de São Mamede, devendo 

ser praticados os preços correspondentes à época de inverno. (NIPG7477/13) ------------------------  

 

TABELA DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 

 

387/2013 – Informação, datada de 14 de junho de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, propondo uma alteração à Tabela de Preços do Município. --------------------------------  

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

1) Alterar o artigo 1.º do Capítulo I (Piscinas Municipais) da Tabela de Preços do Município de 

Peniche, que passará a ter o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------  

«Artigo 1.º - Inscrições 

a) Inscrição inicial, fora da “semana aberta” – 18,00 euros por inscrição. 

b) Inscrição inicial, durante a “semana aberta” – 10,00 euros por inscrição. 

c) Renovação anual – 10,00 euros por renovação.» 

2) Aditar o artigo 14.º-A ao Capítulo I (Piscinas Municipais) da Tabela de Preços do Município 

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

«Artigo 14.º-A - Campos de férias 

a) Meio dia, manhã ou tarde – 5,00 euros por utente e por período. 

b) Um dia, manhã e tarde – 6,00 euros por utente e por dia.» 

3) Aditar o artigo 48.º-A ao Capítulo X (Mercado) da Tabela de Preços do Município de Peniche, 

com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«Artigo 48.º-A - Mercado da Consolação – 120,00 euros por banca e por mês.» 

4) Acrescentar a alínea c) ao artigo 53.º do Capítulo XII (Diversos) da Tabela de Preços do 

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

«c) Latas de conserva de sardinha ou cavala para revenda – 1,50 euros por unidade, com 
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IVA incluído.» 

5) Aditar ao Capítulo XII (Diversos) da Tabela de Preços do Município de Peniche a seguinte 

observação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«A latas de conserva de sardinha ou cavala vendidas pelo preço constante na alínea c) do 

artigo 53.º deverão ser revendidas ao público ao preço unitário de 2,00 euros por lata, com 

IVA incluído.» 

(NIPG8426/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ABRIGOS DOS PESCADORES DA BERLENGA: 

 

388/2013 – Informação, datada de 14 de junho de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, dando conhecimento da necessidade de se nomear uma comissão para 

acompanhamento do procedimento de atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 12.º do respetivo regulamento. -----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado nomear as senhoras Josselène Nunes, Margarida Gonçalves e 

Clara Fernandes para constituírem a comissão de acompanhamento do procedimento de 

atribuição dos abrigos dos pescadores da ilha da Berlenga. ----------------------------------------------  

 

O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir do ponto que se segue. ----------  

 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: 

 

389/2013 – Processo n.º 37/13-PUB, em nome de Javadreams, Unipessoal, L.
da

, para instalação 

de uma esplanada coberta, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, para apoio a um 

estabelecimento de restauração e bebidas que será instalado no edifício adjacente, com o n.º 18, 

já presente em reunião de 11 de junho de 2013. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a 

intenção de indeferir o pedido, ao abrigo da alínea d) do artigo 23.º do Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche. -----------------------------  

Deliberado, ainda, por maioria, com uma abstenção, do senhor Vereador Luís Ganhão, e seis 

votos a favor, dos restantes edis, informar a requerente de que poderá instalar uma esplanada 

aberta, ao abrigo do regime do Licenciamento Zero, desde que sejam cumpridas as normas 

estabelecidas no Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público do Município de 

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

O senhor Vereador Luís Ganhão declarou que se abstinha por considerar que a requerente 

deveria ter apresentado uma proposta concreta, alternativa à proposta inicial, conforme lhe foi 

solicitado aquando da visita ao local. ------------------------------------------------------------------------   

O senhor Presidente da Câmara deu indicação aos técnicos do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística para, o mais brevemente possível, informarem a Câmara Municipal de todos 

os estudos urbanísticos que já foram elaborados para a Praça Jacob Rodrigues Pereira. -------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

390/2013 – Processo n.º 54/13, em nome de Haliotis – Atividades Marítimo-Turísticas, L.
da

, para 

alteração e ampliação de um edifício, destinado a centro de mergulho, sito no Casal da Ponte, já 

presente em reunião de 11 de junho de 2013. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento do ponto de situação do processo e 

encarregar os serviços do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e do 

Departamento Administrativo e Financeiro de verificarem qual o procedimento para a 
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formalização da venda dos terrenos de que o Município é proprietário. --------------------------------  

 

A senhora Vereadora Clara Abrantes saiu da reunião durante a apreciação do ponto que se segue, 

pelo que não participou na sua votação. ---------------------------------------------------------------------  

 

391/2013 – Informação, datada de 6 de junho de 2013, do Gabinete de Planeamento da Divisão 

de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo – Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, relativa à análise do melhor procedimento a adotar com vista à concretização de um 

empreendimento turístico-desportivo, na característica de parque temático, na zona dos Salgados, 

freguesias de Atouguia da Baleia e Ferrel, integrado em espaço rural, acompanhada de uma nota 

explicativa adicional, datada de 7 de junho de 2013, do Diretor do Departamento de Planeamento 

e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado optar pela seguinte metodologia: ---------------------------------------  

1) Reconhecimento do investimento como Interesse Regional e atribuição da classificação de 

Núcleo de Desenvolvimento Económico de Turismo e Lazer ao projeto, por se considerar 

enquadrado no conceito definido pelo PROT OVT; -------------------------------------------------------  

2) Dar início ao procedimento de elaboração do Plano de Pormenor do Núcleo de 

Desenvolvimento Económico do Parque Temático dos Salgados, ao abrigo do n.º 1 do artigo 

91.º-A do RJIGT, e com base na aprovação dos respetivos Termos de Referência; ------------------  

3) Contratualização entre o promotor e o Município, e preferencialmente com a administração 

central, conforme o disposto no artigo 6.º-A do RJIGT. (M.Doc.2) -------------------------------------  

Deliberado, ainda, que os Termos de Referência sejam presentes à próxima reunião da Câmara 

Municipal, que se realizará no dia 25 de junho de 2013, pelo que se deve publicitar que a mesma 

terá caráter público. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

HOSPITAL DE PENICHE: 

 

O senhor Presidente da Câmara leu a seguinte carta aberta enviada ao senhor Ministro da Saúde, 

no dia 17 de junho de 2013: -----------------------------------------------------------------------------------  

«Ao princípio da tarde de hoje fomos alertados para mais uma ação de retirada de mobiliário 

do Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo de Peniche. Fomos igualmente informados que, para 

além de outras transferências de equipamentos, foi também retirado um equipamento 

denominado autoclave e que estaria prevista para amanhã a retirada de uma outra unidade do 

mesmo tipo, que ainda se encontra naquela unidade hospitalar. 

De imediato, o Presidente e outros membros desta Câmara Municipal, acompanhados pelo 

Presidente da Assembleia Municipal, e estando representadas todas as forças políticas com 

assento nestes órgãos municipais, deslocaram-se ao Hospital e constataram a situação. 

Indignados por, mais uma vez, sermos confrontados com uma situação que configura e confirma 

o progressivo esvaziamento do Hospital de Peniche, contactámos de imediato o Dr. Carlos Sá, 

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, manifestando o nosso protesto 

e solicitando que fossem canceladas de imediato todas as retiradas de mobiliário e 

equipamento. 

A nossa solicitação foi, por agora, atendida e a ação foi anulada. 

Este episódio, aparentemente sem importância, é apenas mais um da longa história de falta de 

diálogo e de respeito para com as populações locais, e indigna-nos tanto mais, quanto é público 

que, desde outubro de 2011, temos vindo a insistir junto de V. Ex.ª para nos conceder uma 

audiência a fim de analisarmos a situação do NOSSO Hospital. 

Entendemos a necessidade de reestruturar o sistema, desde que essa reestruturação tenha em 

conta a qualidade do serviço às populações e as especificidades do território. O que, de todo, 
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não aceitamos é que, contra todas as expectativas e garantias que nos foram dadas, se esteja a 

promover o encerramento do Hospital, de forma sub-reptícia, de uma asfixia progressiva e sem 

que haja sequer a oportunidade de politicamente discutirmos o assunto com V. Ex.ª. 

Vimos, por isso, expressar de forma pública e com a atitude responsável que sempre tivemos 

nesta matéria, que não aceitamos que sejam tomadas quaisquer medidas sem que: 

- Tenhamos acesso ao documento referente à proposta de reorganização do Centro Hospital do 

Oeste elaborado pela Administração do CHO e, entretanto, aprovado pela ARS-LVT; 

- Nos seja concedida audiência para podermos contestar as medidas anunciadas e os seus 

pressupostos. 

Julgamos que é um direito que nos assiste, quer enquanto munícipes quer, sobretudo, enquanto 

autarcas, com a legitimidade que o povo do Concelho nos mandatou, na defesa dos seus 

legítimos interesses e direitos. 

Acresce que, o Ministério, na pessoa do Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, não 

cumpriu com a palavra dada aos Senhores Presidentes de Câmara do Oeste em reunião 

realizada no dia 6 de março de 2012. Nessa altura, o Dr. Leal da Costa garantiu-nos que dentro 

de uma a duas semanas nos receberia de novo. 

Também no caso do Senhor Ministro, e embora saibamos da separação de poderes, a 7 de 

março de 2012 foi garantido à Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital pelo Vice-

Presidente do Partido Social Democrata e Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde que, 

entre o final de maio e o final de junho de 2012 seríamos recebidos por V. Exa, o que 

lamentavelmente nunca veio a acontecer. 

E isto sem contar com os insistentes pedidos de audiência formulados por nós e pela 

OESTECIM – Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

Senhor Ministro: 

A população de Peniche e os seus legítimos representantes não merecem ser tratados desta 

forma. 

Os cuidados hospitalares de proximidade, nos quais se inclui o funcionamento do SUB – Serviço 

de Urgência Básico (24h/dia e integrado na Rede Nacional, de acordo com compromisso 

firmado com o Estado e publicado em DR, em fevereiro de 2008), são indispensáveis aos 

residentes, aos detentores de 2.ª habitação, aos nossos visitantes e a toda a região, 

particularmente aos concelhos vizinhos. 

Os pescadores e os restantes trabalhadores da fileira socioeconómica da pesca que operam no 

principal porto de pesca do País, os operadores marítimo-turísticos que operam no nosso mar, 

com especial destaque para os que têm como âncora a Berlenga – Reserva da Biosfera da 

Unesco, as empresas de hotelaria e animação turística, os alunos que frequentam o ensino 

superior na ESTM e os milhares de praticantes de desportos aquáticos, com especial incidência 

nos desportos de surfing, configuram, no seu conjunto, uma especificidade que tem de ser 

compreendida e atendida politicamente. Em nome do desenvolvimento, em nome dos direitos, em 

nome das pessoas! 

Excelência: 

As populações estão a ser fortemente penalizadas, por uma situação que degradou visivelmente 

as condições de atendimento hospitalar em Peniche. Esta é a mais forte das razões para 

insistirmos numa reunião com V. Ex.ª, com a urgência possível, onde lhe possamos levar outras 

razões que legitimam a nossa preocupação e protesto. 

Assim, solicitamos a suspensão imediata de todas as ações que decorrem de um plano de 

reorganização dos cuidados hospitalares do Oeste, que não foi objeto de apreciação política 

entre o Governo Central e a Administração Local e que nem sequer nos foi dado a conhecer. 

Renovamos o pedido de envio dos relatórios que se reportem ao nosso Hospital. 

Renovamos o nosso pedido de audiência. 
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Melhores Cumprimentos 

Peniche, 17 de junho de 2013 

O Presidente da Câmara Municipal de Peniche 

António José Correia 

O Presidente da Assembleia Municipal de Peniche 

Rogério Cação» -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todos os membros da Câmara Municipal concordaram com o teor da carta enviada. ---------------  

 

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 doze horas e quarenta e cinco 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. ------------------------------  


