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ATA N.º 25/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2013: 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e treze, 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 minutos. -------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.
os

 22, 23 e 24/2013, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 20 de agosto e 3 e 17 de setembro de 2013, respetivamente, tendo 

sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos 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 6 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que 

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

Orlando Santos, que informou que, em 16 de julho de 2012, comunicou à Câmara Municipal que 

estava a surgir água à superfície de um arruamento do lugar de Casais Brancos, situação que 

ainda se mantém. O senhor Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento informou que, após a comunicação do munícipe, os SMAS constataram que, por 

não terem condutas naquele local, não se tratava de um problema que pudessem solucionar e 

comunicaram a ocorrência à empresa Águas do Oeste que, posteriormente, deu conhecimento de 

que também não era um problema nas suas condutas, tendo ficado convencido de que a Águas do 

Oeste também dera conhecimento ao munícipe desta sua conclusão. O senhor Presidente da 

Câmara deu indicação para se reconstruir o processo de forma a perceber o que se passou. --------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Eleições Autárquicas 2013: 

 

Sobre este assunto usaram da palavra os senhores: --------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Deixou um registo positivo à forma como decorreram as eleições do passado domingo dia 29 

setembro, classificando-as como uma demostração cívica bastante forte. ------------------------------  

Reiterou a forma como decorreu o mandato, o relacionamento e o trabalho desenvolvido. ---------  

Agradeceu a todos os serviços do Município, particularmente ao serviço administrativo. ----------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
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Elogiou a forma pacífica e democrática de como correram as eleições. --------------------------------  

Disse que não é surpresa a taxa de abstenção, relativamente ao concelho de Peniche, que o 

número de eleitores não corresponde à realidade, referiu o fator emigração, e acrescentou que 

nas casas onde não há emprego não tem vontade de votar. -----------------------------------------------  

Referiu que a redução do número de freguesias teve como consequência a redução do número de 

candidatos, menos gente e menos motivação. --------------------------------------------------------------  

Disse que a campanha e as eleições já passaram e que o que interessa agora é o Município. -------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

Disse que as eleições correram como deveriam, não tendo também havido preocupações no 

decurso da campanha eleitoral.--------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que os resultados foram os que os eleitores quiseram, realçando que deve haver 

preocupação com os 57% de eleitores que não exerceram o seu direito de voto. Acrescentou que 

a abstenção prejudicou todos os partidos e que as pessoas estão longe do que é a democracia. ----  

Aproveitou para dar os parabéns a todos os eleitos, principalmente aos para a Câmara Municipal.  

Disse que estará à disposição para o que o Município entender, na ajuda que acharem 

conveniente, dentro das suas capacidades e competências. -----------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

Faz dele as palavras do Vereador Francisco Salvador. ----------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

Felicitou todos os eleitos, particularmente os da CDU. O senhor Vice-Presidente agradeceu, em 

nome da CDU, as palavras do senhor Vereador. -----------------------------------------------------------  

Referiu que os próximos anos não vão ser nada fáceis, não sendo possível executar muita obra, e 

se deve procurar que o Município se vire para dentro. ----------------------------------------------------  

Disponibilizou-se para colaborar no que entenderem por bem, em qualquer circunstância. ---------  

Felicitou o senhor Presidente da Câmara, António José Correia, e o senhor Vereador Jorge 

Abrantes pelas suas novas funções. --------------------------------------------------------------------------  

 

Assuntos diversos: 

 

De seguida, 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 18 de setembro, celebrou a escritura de permuta de terrenos entre o Município e a 

Lusitaniagás, para a instalação de uma unidade autónoma de regaseificação de gás natural. -------  

- No dia 18 de setembro, reuniu-se com o Presidente dos Serviços Sociais da PSP, que 

pretendem celebrar um protocolo com o Município para utilização das suas instalações, sitas no 

Baleal, aquando da realização de eventos. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de setembro, reuniu-se com o Comandante Mesquita do Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de setembro, reuniu-se com os municípios do Oeste para a preparação da 

participação do Oeste no Campeonato do Mundo de Surf Rip Curl, conteúdos do stand e das 

iniciativas durante o Campeonato. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de setembro, visitou a ESIP, deu conta do investimento que está a ser realizado 

conforme previsto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 21 de setembro, esteve presente nas atividades realizadas pelo Clube Naval de Peniche e 

na entrega dos prémios da prova de Caça Submarina. -----------------------------------------------------  

- No dia 24 de setembro, recebeu empresários da Holanda. ----------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

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

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

Reuniu-se com a Delegação Portuguesa de Vigo. ----------------------------------------------------------  

Reuniu-se com o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. -------------------------------------  

Esteve presente na receção aos empresários da Holanda. -------------------------------------------------  

Participou nas atividades do Clube Naval de Peniche. ----------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 19 de setembro, reuniu-se com o Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste Norte 

pela falta de pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de setembro, participou, a convite da Nova Aliança, na Festa dos Avós. ----------------  

- No dia 30 de setembro, esteve reunida com o Presidente do Conselho Clínico para a preparação 

do dia 17 de setembro, Dia do Não Tabagismo. ------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que esteve presente, no dia 26 de setembro, na reunião do Conselho Municipal de 

Proteção Civil, onde foram adotadas novas medidas para a eclusa do fosso da muralha. ------------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

Disse que, nesta sua ultimas intervenção, enquanto Vereador da Câmara Municipal de Peniche, 

queria fazer as seguintes referências: ------------------------------------------------------------------------  

- Ao trabalho que ao longo de oito anos procurou desenvolver, fazendo no primeiro mandato 

1132 intervenções e no segundo mandato 986 intervenções, perfazendo um total de 2118 

intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que o memorial que existe junto da âncora do Alto do Vilas, dos mais antigos de Peniche, está 

danificado e sugeriu a retirada das letras que ainda restam, a limpeza da pedra e a gravação das 

letras na pedra. O senhor Presidente disse que irá honrar o pedido, repondo a situação. -------------  

- Enaltecimento a todos os funcionários do Município, pelo seu trabalho, competência e, 

sobretudo, a fidelidade na procura do bem comum, que demostram que amam a camisola e suam 

por ela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Saudou todos os funcionários e colegas. -------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Agradeceu a colaboração dos funcionários deste mandato, pela forma come se mostraram 

disponíveis para colaborar. ------------------------------------------------------------------------------------  

- Deixou um especial agradecimento ao executivo, particularmente ao senhor Vereador 

Francisco Salvador, pela colaboração e pelo serviço prestado em prol dos munícipes de Peniche, 

e ao senhor Vereador Carlos Amaral pela forma sempre correta que apresentou as questões. ------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Agradece as palavras do Vereador Luís Ganhão. ---------------------------------------------------------  
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- Cumprimentou todos os trabalhadores do Município de Peniche, desejando-lhes felicidades 

pessoais e profissionais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: 

 

605/2013 – Informação, datada de 25 de setembro de 2013, do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, dando conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo senhor 

Presidente, nos dias 24 e 26 de julho, 13 de agosto e 4, 11 e 12 de setembro de 2013, ao abrigo 

de deliberações de delegação de competências, em matéria de licenciamento de obras, para 

cumprimento no estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.1) ---------------------------------------  

 

606/2013 – Carta, datada de 31 de julho de 2013, de Mateus Ventura Pereira Marteleira, dando 

conhecimento de que, a partir de 31 de dezembro de 2013, prescinde do arrendamento de uma 

parcela de terreno, adjacente ao Hotel da Praia Norte, que o Município lhe arrendou em 1999. ---  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG11582/13) --------------------------------  

 

607/2013 – Carta n.º EG/158/13, datada de 23 de setembro de 2013, da ADEPE – Associação 

para o Desenvolvimento de Peniche, agradecendo, em nome da parceria com a Associação 

Juvenil de Peniche, a colaboração prestada pelo Município na atividade Intercâmbio Juvenil – 

ECO Beach, que se realizou de 31 de agosto a 8 de setembro de 2013, com parceiros 

internacionais de Chipre, Eslovénia, Estónia e Letónia. --------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG13761/13) --------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Solicitações para comparticipação nos encargos com a utilização de transportes escolares: --------  

 

608/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20 de setembro de 2013, que autorizou a comparticipação nos encargos com a 

utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Hugo 

Filipe Rodrigues Oliveira, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 1.2.3 

de Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa Operacional 

Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA2302) -------------------------  

 

609/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20 de setembro de 2013, que autorizou a comparticipação nos encargos com a 

utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Jesse 

Paul Martins Jorge, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de 

Ataíde, sita em Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa 

Operacional Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA2307) ---------  

 

610/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 
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datado de 20 de setembro de 2013, que autorizou a comparticipação nos encargos com a 

utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Loic 

Marques Teófilo, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de 

Ataíde, sita em Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa 

Operacional Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA2311) ---------  

 

611/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20 de setembro de 2013, que autorizou a comparticipação nos encargos com a 

utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Mikael 

Georges Alves, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de 

Ataíde, sita em Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa 

Operacional Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA2312) ---------  

 

612/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20 de setembro de 2013, que autorizou a comparticipação nos encargos com a 

utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno João 

Miguel Pinto Henriques, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar a Escola Básica 1.2.3 de 

Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA2271) ---------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA 

 

613/2013 – O senhor Presidente da Câmara propôs que, atendendo a que os órgãos do Município 

se encontram em gestão corrente, nos termos da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, a reunião 

ordinária da Câmara Municipal, prevista para o dia 15 de outubro de 2013, não se realize. --------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada. -------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

614/2013 - DELIBERAÇÃO: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo quinze horas e cinquenta 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. ------------------------------  

 


