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ATA N.º 6/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, 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 Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 

Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem 

de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação da ata da reunião anterior. ---------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Legalização de alterações efetuadas no decurso de uma obra, sita na Rua 25 

de Abril, n.º 91, em Ferrel – Hugo Miguel Soares Costa; -------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Demolição parcial de anexos, sitos na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada 

– Maria Emília Leal - Cabeça de casal da herança de; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Legalização de ampliação efetuada num edifício de habitação, sito na Rua de 

Moçambique, n.º 19, em Peniche – Maria de Lourdes dos Anjos Carvalho; ---------------------------  

 ------------------- 4) Permuta de terrenos no âmbito de uma operação de loteamento, sita na Rua 

do Forte da Luz, em Peniche – Carlos José Sousa Vitorino e Anabela Sousa Vitorino; -------------  

 ------------------- 5) Ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de Peniche; --------  

 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  

 ------------------- 6) Colocação de placas direcionais publicitárias – Lidl & Companhia; ------------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo 

de 2013/2014;------ ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche; --  

 ----------------- Conselhos e comissões municipais: --------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Criação da comissão municipal de trânsito para o mandato 2013/2017; --------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Tomada de posição sobre o funcionamento do polo de Peniche do Centro de 

Emprego de Oeste Norte; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Candidatura do Município, com o objetivo de obter cofinanciamento do 

Programa Operacional Regional do Centro – Mais Centro para a construção do Centro Educativo 

de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Receção definitiva da empreita de “Novas Instalações da Ação Sociocultural 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens” – Paulo & Filhos, S.A.; ----------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Aumento da quota mensal do condomínio do prédio sito na Rua dos Covos, 

bloco 4, em Peniche; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Parecer prévio vinculativo para a contratação de docentes para as Atividades 
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de Enriquecimento Curricular; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Documentos previsionais: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 

ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014; -------------------------------------------------  

 ----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de 

estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche; ----------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Apoio financeiro aos grupos que participarão no desfile de Carnaval – 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche; --------------------------------------  

 ------------------- 18) Doação de sacos para lixo – Freguesia de Atouguia da Baleia; -----------------  

 ------------------- 19) Autorização de utilização gratuita de espaço público – Acompanha – 

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. -----------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte e uma horas e vinte minutos, 

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 5/2014, da reunião camarária realizada no passado dia 

3 de fevereiro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Carta, datada de 3 de fevereiro de 2014, do Atlético Clube de Geraldes, agradecendo o arranjo 

efetuado pelo Município no piso da entrada para as suas instalações. (NIPG 1471/14) --------------  

 

* Informação, datada de 6 de fevereiro de 2014, do Setor de Planeamento e Intervenção Social, 

remetendo o Relatório Anual de Atividade do Ano de 2013 e o Plano de Ação de 2014, ambos 

do Projeto GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade. (NIPG 1723/14) -----------------  

 

* Documento da conferência de imprensa dos municípios acionistas da empresa Valorsul - 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A. sobre a 

reprivatização da Emprega Geral de Fomento, que engloba a Valorsul. --------------------------------  

 

* Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2014, publicada em Diário da República, 1.ª série, 

no dia 12 de fevereiro de 2014, que adota a Estratégia Nacional para o Mar 2013–2020 (ENM 

2013-2020), em sequência da sua discussão e aprovação na X Reunião da Comissão 

Interministerial para os Assuntos do Mar, realizada a 16 de novembro de 2013. ---------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Apresentou, verbalmente, um voto de pesar pelo falecimento da senhora D. Paula Martins, 
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esposa do senhor Comandante Jorge Martins, da Polícia de Segurança Pública, que exerceu 

funções na esquadra de Peniche, até há pouco tempo. -----------------------------------------------------  

Informou que não recebeu do Ministério da Saúde qualquer documento sobre o hospital de 

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

Agradeceu a disponibilidade dos técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

para estarem presentes na presente reunião. -----------------------------------------------------------------  

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

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

- No dia 4 de fevereiro, reuniu-se com os proprietários de dois imóveis sito na Rua 13 de 

Infantaria, em Peniche, para analisarem a hipótese de o Município os adquirir. ----------------------  

- No dia 4 de fevereiro, participou na primeira reunião do Conselho Municipal de Educação. -----  

- No dia 5 de fevereiro, reuniu-se com os responsáveis do grupo Trilhos d’El-Rei, de Serra d'El-

Rei, para tratarem de assuntos relacionados com uma prova que organizam anualmente. -----------  

- No dia 5 de fevereiro, reuniu-se com a equipa central do desporto escolar, para tratarem de 

assuntos relacionados com o Encontro de Centros de Atividades Náuticas, que se realizará em 

Peniche, no próximo mês de maio. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de fevereiro, participou na reunião do Conselho Intermunicipal da Oeste CIM. ---------  

- No dia 7 de fevereiro, participou numa visita de trabalho à zona da Gamboa, em Peniche, para 

verificar as possíveis intervenções que poderão ser feitas, nomeadamente ao nível do escoamento 

das águas pluviais. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de fevereiro, participou numa reunião sobre a conclusão das obras de urbanização de 

alguns loteamentos da Consolação. --------------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de fevereiro, participou na conferência de imprensa dos municípios acionistas da 

empresa Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 

Oeste, S.A. sobre a reprivatização da Emprega Geral de Fomento. -------------------------------------  

- No dia 7 de fevereiro, participou no Conselho Regional de Lisboa e Vale do Tejo. ----------------  

- No dia 8 de fevereiro, apresentou cumprimentos aos responsáveis europeus de campos de férias 

para jovens, que estiveram reunidos na Associação Juvenil de Peniche. -------------------------------  

- No dia 8 de fevereiro, esteve presente no Festival das Sopas, organizado pela comunidade 

paroquial de Peniche, a quem felicitou pelo evento e pela forma criativa de obter meios 

financeiros para as obras de beneficiação da igreja de São Pedro.---------------------------------------   

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 27 de janeiro a 11 de 

fevereiro do corrente ano: --------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ 

reuniões: 

- Na reunião com técnicos do Município de Peniche sobre a iniciativa As Rendas de Bilros Vão 

à Escola; 

- Na EB1 N.º 2 de Peniche, na observação de um quadro que teve a conceção dos técnicos do 

Município de Peniche para uma aluna com mobilidade reduzida; 

- Num almoço no Centro Social da Bufarda, a convite da direção; 

- No auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, na tomada de posse da 

nova direção; 

- Numa ida a Lisboa, inserida na Modatex; 

- Na EB1 N.º 4 de Peniche, no dia da Não Violência, marcado simbolicamente pela largada de 

balões; 

- Na sessão de abertura do Congresso da Anafre; 
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- Numa reunião com técnicos da autarquia sobre o desenvolvimento da intervenção no Bairro 

do Calvário. Está a ser desenvolvido um projeto tipo de alteração/ampliação dos fogos, que será 

presente na próxima reunião de câmara; 

- Numa reunião com técnicos da autarquia e os dezasseis grupos participantes no Carnaval 

2014, de salientar que este ano, o Corso Carnavalesco terá um itinerário diferente, terá o seu 

início e términus, no Campo da República. O desfile do Carnaval Escolar está marcado para o 

dia 28 de fevereiro; 

- Numa reunião sobre o Conselho Municipal de Educação, onde foram abordados os seguintes 

temas: como decorreu a abertura do ano escolar e a situação da Escola Secundária de Peniche, 

relativamente à questão do Centro para a Qualificação e Ensino Profissional e as medidas a 

serem tomadas pela tutela, tomando o Conselho Municipal de Educação, uma posição de 

solidariedade com o deliberado pela autarquia. Foi também analisado o novo regime de 

funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular e o constrangimento que este 

trouxe para o desenvolvimento das atividades; 

- Ida a Lisboa ao programa “Praça da Alegria”, com rendilheiras e técnicos da autarquia 

inserida na estratégia para promoção da Renda de Bilros e onde falou também sobre o Regresso 

das Rendas de Bilros à Escola (ação a ter lugar em março); 

- Numa visita à obra da Rua Projetada à Fonte da Nora, em Peniche e aos Bairros Sociais 

acompanhado por técnicos do Município de Peniche e da Freguesia de Peniche; 

- Na cerimónia de abertura do 1.º Festival das Sopas, destinado à recolha de fundos para a 

Igreja de São Pedro; 

- Participou, no passado domingo, na cerimónia de inauguração da requalificação da Igreja da 

Bufarda. Dar os parabéns à comunidade de Bufarda pela obra realizada e também ao arquiteto 

Norberto Grandela pelo projeto; 

- Deslocou-se, acompanhado pelo Eng. José Coelho (DOM) e do Presidente da Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia, à zona industrial do Vale do Grou, com o objetivo de 

encontrar uma solução técnica para um aqueduto a construir na zona; 

- Reuniu com Diretores ou membros da Direção dos Agrupamentos, para aprofundar o 

programa conjunto das comemorações do 40.º Aniversário do 25 de Abril. 

- Acompanhou, no terreno, os efeitos da passagem da “Stephanie”. 

- Deslocou-se à zona da Gamboa, com o Presidente da Câmara Municipal e técnicos do 

Departamento de Obras Municipais e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

para se encontrarem soluções para o escoamento das águas pluviais nesta zona da cidade.» -----  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 28 de janeiro, participou na primeira reunião do grupo de trabalho das pessoas idosas, 

envelhecimento e intergeracionalidade. ---------------------------------------------------------------------  

- No dia 31 de janeiro, reuniu-se com o consórcio do Projeto OJE. ------------------------------------  

- No dia 5 de fevereiro, participou na reunião da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, na 

modalidade alargada, onde foi reeleita presidente da Comissão. ----------------------------------------  

- No dia 5 de fevereiro, participou na reunião do Projeto GPS. ------------------------------------------  

- No dia 6 de fevereiro, participou na reunião do Conselho Executivo do ACES Oeste Norte. -----  

- No dia 9 de fevereiro, participou num jantar promovido pela Associação Juvenil de Peniche, no 

âmbito do encontro de responsáveis europeus de campos de férias para jovens. Felicitou a 

Associação Juvenil de Peniche pelo trabalho que desenvolve. -------------------------------------------  

- No dia 10 de fevereiro, participou numa reunião do Projeto Rede Oeste Empreendedor, que 

teve como objetivo integrar dois agrupamentos de escolas neste projeto. ------------------------------  
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- No dia 11 de fevereiro, participou numa reunião de preparação da Semana da Juventude, que se 

realizará de 3 a 13 de abril de 2014. --------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de fevereiro, participou numa reunião de um grupo de trabalho de ação social de 

cariz intermunicipal, na Oeste CIM. -------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se ao voto de pesar, apresentado pelo senhor Presidente da Câmara, pelo falecimento 

da senhora D. Paula Martins. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Sugeriu que as atas das reuniões da Câmara Municipal utilizem sempre a mesma terminologia 

quando o mesmo assunto é referenciado por diversas vezes, dando como exemplo o 

estabelecimento escolar que o Município pretende construir em Atouguia da Baleia, que umas 

vezes aparece denominado de Centro Escolar de Atouguia da Baleia e outras de Centro 

Educativo de Atouguia da Baleia. O senhor Presidente da Câmara disse que, de facto, na 

generalidade, têm sido utilizadas, por todos, as duas denominações. O senhor Vice-Presidente 

disse que a denominação correta é Centro Escolar de Atouguia da Baleia, por ser o nome 

indicado pela Carta Educativa do Município de Peniche. A senhora Vereadora Clara Abrantes 

disse que a nomenclatura centro educativo é utilizada no âmbito da Lei Tutelar Educativa, pelo 

que a mesma nomenclatura não deve ser utilizada para denominar estabelecimentos escolares. O 

senhor Presidente da Câmara disse que a denominação a utilizar deve ser Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia, uma vez que é a utilizada na Carta Educativa do Município de Peniche. ------  

- Informou que participou no Conselho Geral da Escola Secundária de Peniche, onde foi 

novamente abordada a questão dos transportes escolares. O senhor Vice-Presidente da Câmara 

deu conhecimento de que a Rodoviária do Tejo informou que já resolveu o problema dos 

horários dos transportes escolares. ---------------------------------------------------------------------------  

- Deu conhecimento de que esteve presente no Festival das Sopas, organizado pela comunidade 

paroquial de Peniche, a quem felicitou pela excelência do evento. Acrescentou que o sucesso 

deste evento demonstra que o Festival Sabores do Mar continua atual. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o Município não pode suportar sozinho os custos de um evento como o 

Festival Sabores do Mar. Acrescentou que o Município ainda não recebeu os 50 mil euros que a 

Turismo do Oeste se comprometeu a pagar no âmbito da última edição do festival. O senhor 

Vereador Filipe Sales sugeriu que se utilize um modelo que acarrete menos custos. -----------------  

- Perguntou se a propriedade do edifício construído pela Assembleia Distrital de Leiria, em 

Peniche, destinado a colónia de férias, já foi transferida para Município de Peniche. O senhor 

Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para verificar este 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma informação com a identificação das entidades de que o Município é associado e 

qual o valor das quotas pagas. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão 

Administrativa para providenciar a informação solicitada. -----------------------------------------------  

- Perguntou se existem desenvolvimentos relativamente às informações que solicitou, na reunião 

de 18 de novembro de 2013, sobre o Forte de Nossa Senhora da Consolação e sobre o processo 

da venda do antigo Convento de São Bernardino. O senhor Presidente da Câmara disse que a 

intervenção no Forte só será possível depois da consolidação das arribas, existindo a informação 

de que já está definida a empresa a quem a obra será adjudicada. Relativamente ao antigo 

Convento de São Bernardino, deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para remeter um 

ofício à Estamo a solicitar informações sobre o ponto de situação do imóvel. ------------------------  

- Perguntou se o Instituto Politécnico de Leiria já foi contactado relativamente à execução dos 

arranjos exteriores da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, assunto que abordou na 

reunião de 2 de dezembro de 2013. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da 

Divisão Administrativa para remeter um ofício ao Instituto Politécnico de Leiria a solicitar 
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informações sobre o ponto de situação do projeto e da intervenção de arranjos exteriores da 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. --------------------------------------------------------  

- Disse que foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei n.º 16/2014, de 3 de fevereiro, 

que estabelece o regime de transferência da jurisdição portuária dos portos de pesca e marinas de 

recreio do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. para a Docapesca - Portos e 

Lotas, S.A., e perguntou se já foram formalmente transferidos para o Estado os terrenos 

municipais da área portuária. O senhor Presidente da Câmara informou que aguarda o 

agendamento de uma reunião com a Docapesca. Informou, também, que, relativamente aos 

terrenos da área portuária, apenas existe o protocolo que foi celebrado, em maio de 2010. ---------  

- Disse que o acesso de viaturas ao Cais das Gaivotas, em Peniche, obriga a uma manobra 

perigosa e sugeriu que o estacionamento naquele local apenas seja permitido durante a realização 

de grandes eventos. O senhor Presidente da Câmara disse que concorda com o senhor Vereador e 

solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro do Trânsito, para encontrar uma 

solução e para, quando for oportuno, mandar repor a pintura horizontal do piso da Avenida do 

Porto de Pesca, entre a ponte e a rotunda dos Bombeiros Voluntários. ---------------------------------  

- Perguntou se já existe um levantamento das consequências das más condições meteorológicas 

verificadas nos dias 1 e 2 de fevereiro corrente e dos custos que lhes estão associados. O senhor 

Presidente da Câmara informou que virá a reunião da Câmara Municipal um relatório sobre o 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o arranjo do talude situado junto às instalações da Caixa de Crédito Agrícola Mútua 

(CCAM), na Rua António da Conceição Bento, em Peniche, já foi referido em reunião da 

Câmara Municipal dezoito vezes, sendo que a primeira vez foi em 20 de novembro de 2006, 

quando foram aceites as condições acordadas entre o senhor Presidente da Câmara e a CCAM, 

relativamente ao ordenamento urbanístico a realizar no talude. Acrescentou que, em 2 de julho 

de 2008, a Câmara Municipal deliberou celebrar o contrato de urbanização com a CCAM, para 

arranjo e estabilização do talude; em 30 de março de 2009, na sequência de uma informação da 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, prestando alguns esclarecimentos sobre o projeto de 

execução para os espaços exteriores do talude, a Câmara Municipal deliberou que fosse efetuada 

uma nova estimativa de custos; e, em 2 de dezembro de 2013, o senhor Presidente da Câmara 

informou que está a ser elaborado um projeto. Referiu que o espaço a ser tratado é muito 

diminuto, mas tem consumido muito tempo, ao longo de vários anos, mais do que uma grande 

obra, sem que haja resultados. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-

Presidente para ver junto do Departamento de Energia e Ambiente qual o ponto de situação do 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se ao voto de pesar, apresentado pelo senhor Presidente da Câmara, pelo falecimento 

da senhora D. Paula Martins. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações endereçadas à comunidade paroquial de Peniche, pela organização 

do Festival das Sopas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se ao voto de pesar, apresentado pelo senhor Presidente da Câmara, pelo falecimento 

da senhora D. Paula Martins. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações endereçadas à comunidade paroquial de Peniche, pela organização 

do Festival das Sopas. Acrescentou que concorda com o senhor Vereador Jorge Gonçalves, 

quando este diz que o Festival Sabores do Mar continua atual, porque este tipo de eventos 

mostra a vitalidade das coletividades e a vontade das pessoas em colaborarem voluntariamente 

para a realização de iniciativas comunitárias. ---------------------------------------------------------------  
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- Disse que houve uma pequena intervenção de limpeza nas linhas de água, mas que esta foi 

insuficiente e feita tardiamente, pelo que não evitou o rebentamento de algumas motas de rio. 

Sugeriu que a limpeza das linhas de água e a manutenção das motas de rio sejam efetuadas 

atempadamente, obedecendo a um planeamento, e que em algumas zonas seja feita uma limpeza 

mais profunda, porque existem zonas do Rio de São Domingos que têm assoreado e o leito do rio 

ficou mais alto do que os terrenos vizinhos. O senhor Presidente da Câmara disse que a limpeza 

dos rios é uma competência da Agência Portuguesa de Ambiente, que é a entidade que arrecada 

as receitas dos recursos hídricos, mas que o Município tem efetuado esses serviços e suportado 

os seus custos. O senhor Vice-Presidente disse que, nos últimos quatro anos, foi efetuada a 

limpeza dos rios por três vezes. Acrescentou que, no corrente ano, já foi efetuado o levantamento 

da situação atual, com o acompanhamento dos senhores presidentes das juntas de freguesia de 

Ferrel e Atouguia da Baleia, sendo o procedimento para aquisição do serviço lançado após a 

alteração orçamental que, em princípio, será aprovada na reunião de hoje. ----------------------------  

- Sugeriu que o Município adquira, atempadamente, os materiais necessários à manutenção das 

vias rodoviárias, para que, quando as condições meteorológicas o permitirem, sejam efetuadas 

intervenções nos caminhos agrícolas e nas zonas asfaltadas que ficaram danificadas durante este 

inverno. Acrescentou que, em algumas zonas asfaltadas, mais do que tapar os buracos, é 

necessário uma intervenção mais profunda para evitar o desperdício de materiais. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que, após o mau-tempo, mande 

verificar quais os buracos que são intervencionados com mais frequência para se estabelecerem 

os tipos e prioridades de intervenção. ------------------------------------------------------------------------  

- Disse que em São Bernardino, no Largo do Alto dos Frades, existe uma conduta de águas 

pluviais a desaguar diretamente para cima da arriba, o que poderá causar a sua derrocada. O 

senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente para verificar o que se pode 

fazer para evitar que as águas escoem para a arriba. -------------------------------------------------------  

- Relativamente à resposta dada pelo senhor Vice-Presidente a uma intervenção sua, na reunião 

de 13 de janeiro de 2014, sobre a existência de muitos sinais de trânsito derrubados, disse ao 

senhor Vice-Presidente que pode identificar alguns locais, mas que não lhe cabe a ele identificar 

todos os locais onde faltam sinais ou estes foram derrubados, conforme consta da ata. O senhor 

Vice-Presidente informou que solicitou ao Departamento de Obras Municipais que verifique se o 

material que está a ser utilizado nos sinais de trânsito é o mais indicado e para que fossem 

repostos os sinais derrubados, o que tem sido feito, mas o vento e a chuva têm contribuído para a 

queda sucessiva de mais sinais. -------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que o piso da serventia de acesso às instalações da Coopeniche, através da Rua do 

Celeiro, em Atouguia da Baleia, está a começar a resvalar por causa da ausência do muro que 

servia de suporte de terras e que foi derrubado. Sugeriu que se faça uma intervenção, o mais 

rapidamente possível, para evitar danos maiores, considerando que a Câmara Municipal já 

assumiu que iria realizar aquela obra. O senhor Vice-Presidente informou que o facto de a 

serventia ser utilizada por veículos pesados obriga a que intervenção necessite de trabalhos 

especializados, que estão a ser preparados pelo Departamento de Obras Municipais com a 

colaboração do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. O senhor Presidente da 

Câmara informou que se irá reunir com a direção da Coopeniche. --------------------------------------  

- Manifestou a sua grande preocupação pelo facto do cemitério de Ferrel ter a sua lotação 

praticamente esgotada, pelo que o seu alargamento é imprescindível e urgente e a Câmara 

Municipal deve tomar uma decisão sobre o assunto. O senhor Vereador Jorge Gonçalves 

associou-se a esta intervenção do senhor Vereador Luís Ganhão. O senhor Presidente da Câmara 

disse que é um assunto que merece unanimidade, relativamente ao reconhecimento da 

necessidade de se aumentar a capacidade do cemitério, tendo, no mandato passado, sido efetuado 

um trabalho conjunto entre o Município e a Freguesia de Ferrel, que foi acompanhado pelo 
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senhor Vice-Presidente. O senhor Vice-Presidente disse que o cemitério de Ferrel é pertença da 

Freguesia de Ferrel e, da parte do Município, todo o trabalho de planeamento está feito, mas, 

como todos os terrenos confinantes com o cemitério são propriedade de particulares, existe a 

necessidade de negociar com os proprietários, estando por concluir a negociação com dois desses 

proprietários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que viu anúncios a festas de Carnaval para locais que não têm condições para receber 

determinado tipo de festas, pelo que a Câmara Municipal deveria tomar uma atitude. O senhor 

Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para mandar verificar 

quais as iniciativas que estão a ser divulgadas e se os espaços para a sua realização reúnem as 

condições necessárias, nomeadamente ao nível da segurança. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Associou-se ao voto de pesar, apresentado pelo senhor Presidente da Câmara, pelo falecimento 

da senhora D. Paula Martins. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se às felicitações endereçadas à comunidade paroquial de Peniche, pela organização 

do Festival das Sopas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, no centro histórico de Peniche, existem poucos recetáculos para a deposição de 

resíduos sólidos urbanos e que a colocação de sacos com lixo orgânico na via pública pode ser 

um problema para a saúde pública. Sugeriu a criação de um grupo de trabalho para verificar 

quais os melhores locais para colocar contentores na referida zona. O senhor Presidente da 

Câmara disse que o modelo que está a ser utilizado para a deposição e recolha de resíduos 

sólidos urbanos no centro histórico de Peniche está implementado há muitos anos, mas que é 

insatisfatório. Deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para solicitar ao Departamento 

de Energia e Ambiente para fazer uma apresentação sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos 

no centro histórico de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

1) Legalização de alterações efetuadas no decurso de uma obra, sita na Rua 25 de Abril, n.º 

91, em Ferrel – Hugo Miguel Soares Costa: --------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 105/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 6 de fevereiro de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

apresentado por Hugo Miguel Soares Costa, referente ao pedido de licenciamento para 

legalização de alterações efetuadas no decurso de uma obra, sita na Rua 25 de Abril, n.º 91, em 

Ferrel, na vigência da licença n.º 52/11, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datado de 30 de janeiro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-

se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU 

103/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) Demolição parcial de anexos, sitos na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada – Maria 

Emília Leal - Cabeça de casal da herança de: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 106/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 5 de fevereiro de 2014, deliberado aprovar e deferir o pedido de 
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licenciamento apresentado por Maria Emília Leal - Cabeça de casal da herança de, para 

demolição parcial de anexos, sitos na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada, nas condições do 

parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 30 de janeiro de 

2014, devendo o requerente apresentar o pedido de legalização da moradia, dando sequência ao 

processo apresentado anteriormente e rejeitado por esta edilidade. Os documentos atrás referidos 

dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor 

Presidente da Câmara, António José Correia, não esteve presente na Sala de Sessões durante a 

apreciação e votação deste assunto, observando o n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. (Doc.2 DPGU 123/13) ------------------------------------------------------  

 

3) Legalização de ampliação efetuada num edifício de habitação, sito na Rua de Moçambique, 

n.º 19, em Peniche – Maria de Lourdes dos Anjos Carvalho: ------------------------------------------  
Deliberação n.º 107/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 6 de fevereiro de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, 

apresentado por Maria de Lourdes dos Anjos Carvalho, e licenciar o pedido de licenciamento 

para legalização de ampliação de um edifício de habitação, sito na Rua de Moçambique, n.º 19, 

em Peniche, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datado de 5 de fevereiro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU 119/13) --------------------------  

 

4) Permuta de terrenos no âmbito de uma operação de loteamento, sita na Rua do Forte da 

Luz, em Peniche – Carlos José Sousa Vitorino e Anabela Sousa Vitorino: -------------------------  
Deliberação n.º 108/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar uma permuta de 

terrenos entre o Município de Peniche e os senhores Carlos José Sousa Vitorino e Anabela Sousa 

Vitorino, entregando o Município de Peniche um prédio urbano, composto de parcela de terreno, 

com a área de 57,10 m
2
, a que é atribuído o valor de 14 275,00 euros, sito em Papôa, na cidade, 

freguesia e concelho de Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o 

n.º 1921, da freguesia de Ajuda, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Peniche sob o 

artigo 4470, que teve origem no artigo 3812 da freguesia de Ajuda, e recebendo dos senhores 

Carlos José Sousa Vitorino e Anabela Sousa Vitorino uma parcela de terreno, com a área de 

158,40 m
2
, a que é atribuído o valor de 26 125,00 euros, sita na Rua do Forte da Luz, na cidade, 

freguesia e concelho de Peniche, a destacar do prédio urbano descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Peniche sob o n.º 1641, da freguesia de Ajuda, e inscrito na matriz predial 

urbana da freguesia de Peniche sob o artigo 4131, que teve origem no artigo 3200 da freguesia 

de Ajuda, conforme certidão de destaque, emitida pelo Município de Peniche, em 21 de janeiro 

de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para, após a 

formalização da permuta, solicitar ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística que 

elabore uma proposta de loteamento para os terrenos municipais localizados na Rua do Forte da 

Luz, em Peniche. (DPGU L1/07) -----------------------------------------------------------------------------  

 

5) Ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de Peniche: ------------------------  
Deliberação n.º 109/2014: Deliberado apreciar a apresentação do Departamento de Planeamento 

e Gestão Urbanística sobre o ponto de situação do planeamento urbanístico no concelho de 

Peniche na reunião ordinária da Câmara Municipal que se realizará no dia 24 de fevereiro de 

2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE: 
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6) Colocação de placas direcionais publicitárias – Lidl & Companhia: -----------------------------  
Deliberação n.º 110/2014: Considerando o parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datado de 27 de janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, e a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 4 de fevereiro de 2014, deliberado proceder à audiência prévia da empresa Lidl & 

Companhia, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a 

intensão de indeferir o seu pedido para colocar placas direcionais publicitárias de âmbito 

comercial, de dupla face, em dez locais da cidade de Peniche, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público. ---------  

Deliberado, ainda, informar a requerente de que a Câmara Municipal está disponível para 

licenciar duas placas direcionais, de dupla face, indicativas de supermercado, sem referência a 

marcas, distintivos, logotipos ou nome de estabelecimento, uma na Avenida 25 de Abril, junto ao 

entroncamento com a Rua Azeredo Perdigão, e outra na própria Rua Azeredo Perdigão. -----------  

O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para remeter a 

todos os membros da Câmara Municipal uma cópia do Regulamento de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público. (Doc.4 NIPG 16697/13) ---------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

7) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2013/2014:  
Deliberação n.º 111/2014: Considerando a informação do Setor de Educação, datada de 6 de 

fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao 

livro de atas, e a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 6 de fevereiro de 2014, 

deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir as bolsas de estudo a estudantes do ensino 

superior, para o ano letivo 2013/2014, aos senhores: Joana Isabel Pedreira Costa, Dúlio João 

Franco Sousa Chalaça, Carlos Nuno Guerreiro Martinho, Hugo José Gomes Seia, Luís Jorge 

Gregório Dias, Marisa Gomes Inglês, Patrícia Alexandra Gregório Franco, Raquel Sales Martins, 

Ana Marta Damião Codinha, Mónica Ribeiro Caetano Luís, Joana Filipa Martins Caetano, Inês 

Gomes Farto e Sara Patrícia Dias Neto. (Doc. NIPG 1692/14) ------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

8) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche:-------------------  
Deliberação n.º 112/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 7 de 

fevereiro de 2014, deliberado criar um grupo de trabalho, composto pelos senhores Vice-

Presidente da Câmara, Jorge Amador, e vereadores Ângelo Marques e Filipe Sales, para 

elaboração da proposta final do Regulamento de Comércio a Retalho Não Sedentário do 

Concelho de Peniche. (NIPG 1933/14) ----------------------------------------------------------------------  

 

CONSELHOS E COMISSÕES MUNICIPAIS: 

 

9) Criação da comissão municipal de trânsito para o mandato 2013/2017: -------------------------  
Deliberação n.º 113/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 7 de 

fevereiro de 2014, deliberado propor à Assembleia Municipal que, no uso da competência 

estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, autorize a criação 

de uma comissão municipal de trânsito, para a vigência do mandato autárquico 2013/2017, que 

se regerá por um regulamento, cujo texto aqui se dá reproduzido e se arquiva cópia em pasta 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.02.2014 * Livro 105 * Fl.63 

anexa ao livro de atas. (Doc.6 NIPG 1932/14) -------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

10) Tomada de posição sobre o funcionamento do polo de Peniche do Centro de Emprego de 

Oeste Norte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 114/2014: Deliberado tomar posição sobre o funcionamento do polo de Peniche 

do Centro de Emprego de Oeste Norte na próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 

1736/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS MUNICIPAIS: 

 

11) Candidatura do Município, com o objetivo de obter cofinanciamento do Programa 

Operacional Regional do Centro - Mais Centro para a construção do Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 115/2014: Deliberado tomar conhecimento do ofício n.º 171/14, datado de 29 de 

janeiro de 2014, do Programa Operacional Regional do Centro - Mais Centro, dando 

conhecimento do indeferimento em definitivo da admissibilidade da candidatura do Município 

para obter cofinanciamento para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia no 

âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), de acordo com os fundamentos 

do ofício n.º 2272/13, remetido por aquela entidade, em 28 de novembro de 2013. ------------------  

 

O senhor Presidente da Câmara informou que se encontrava na sala, para consulta, uma pasta 

com toda a documentação do processo de candidatura e entregou a todos os membros da Câmara 

Municipal uma cópia do documento que a seguir se transcreve: -----------------------------------------  

«ASSUNTO: CENTRO EDUCATIVO DE ATOUGUIA DA BALEIA 

Peniche, 12 fevereiro de 2014  

Informação à Câmara Municipal 

A construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia, integrada na Carta Educativa do 

Concelho de Peniche, sempre foi uma das principais prioridades do Município de Peniche. 

O processo de definição da localização do equipamento determinou um longo processo de 

negociações e de elaboração de estudos prévios que culminaram na delimitação de uma 

Unidade de Execução, nos termos do artigo 120.º e seguintes do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007 e, por fim, 

na elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades, nos quais o Município já investiu 

cerca de 170 000 €. 

A ausência, desde outubro de 2011, da abertura de concursos por parte do Estado Português 

através do QREN, adequados à submissão de uma candidatura que assegurasse o 

cofinanciamento desta operação, traduziu-se num efetivo impedimento que prejudicou o 

Município de Peniche comparativamente com outros municípios da Região Centro. 

A insuficiência de oportunidades concretas de cofinanciamento, resultante da aprovação da 

candidatura, constituiu-se como efetivo impedimento para que o Município pudesse dar passos 

mais concretos e seguros no desenvolvimento deste projeto e assumir maiores compromissos 

perante terceiros. 

O Aviso de Concurso lançado pelo “QREN – PO Mais Centro” em setembro p.p., foi de 

imediato atendido pelo Município de Peniche, que tudo fez para garantir, dentro dos prazos 

exigidos, a submissão de uma candidatura que apresentasse condições mínimas de 

admissibilidade. 

Foi assim que, no prazo definido para o concurso – de 16 de setembro a 31 de outubro –, a 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.02.2014 * Livro 105 * Fl.64 

Câmara Municipal, em reunião de 28 de outubro, tomou as seguintes deliberações: 

“ – aprovar os projetos de execução do Centro Educativo de Atouguia da Baleia”, e 

“ – autorizar a apresentação de candidatura com o objetivo de obter cofinanciamento” 

A 4 de dezembro p.p. rececionámos ofício do “QREN – PO Mais Centro” manifestando intenção 

de indeferimento de não admissibilidade da candidatura. 

A 18 de dezembro enviámos ofício com as nossas alegações contrárias à intenção de não 

admissibilidade. 

A 3 de fevereiro p.p. recebemos ofício “QREN – PO Mais Centro”, comunicando o 

indeferimento definitivo da admissibilidade. 

A decisão baseou-se na falta de maturidade da candidatura, já que, segundo o regulamento de 

concurso, o processo deveria estar em “fase avançada de vínculo contratual, no caso de 

empreitadas, a preparação da adjudicação, mais precisamente em fase de audiência prévia”. 

Em circunstância alguma esta situação seria possível de satisfazer já que, sendo o anúncio da 

abertura de concurso de 16 de setembro, nunca poderíamos ter o processo em condições de 

adjudicar a empreitada até 31 de outubro, e mais, sem qualquer garantia de cofinanciamento. 

A construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia constitui uma reiterada prioridade do 

Município de Peniche e, por essa razão, consta do Plano de Ajustamento Financeiro proposto 

pela Câmara e aprovado pela Assembleia Municipal de 27 de dezembro p.p., no qual se 

contempla a contração de um empréstimo de 1,3M€, a 15 anos. 

De igual modo, foi por nós considerado como projeto prioritário no quadro do ITI – 

Investimento Territorial Integrado do Oeste/2014-2020, tendo sido enviada a respetiva ficha de 

projeto no passado dia 7 de fevereiro. 

O Presidente da Câmara Municipal de Peniche, 

António José Correia» -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

De seguida, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara Municipal: -------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Disse que se trata de um processo longo, que decorre há sete anos, sendo referenciado pela 

primeira vez, nas atas da Câmara Municipal, em 26 de março de 2007, e, nas atas da Assembleia 

Municipal, em 27 de abril de 2007, estando sempre referido como um tema prioritário da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Afirmou que o processo começou mal, porque não houve a melhor abordagem da Câmara 

Municipal na definição da localização do equipamento, que levou a que a Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia e a população em geral não tenham concordado com a localização proposta 

pela Câmara Municipal, o que originou bastantes atrasos e indefinições relativamente ao projeto.  

- Lamentou que o senhor Presidente da Câmara não tenha dado conhecimento à Câmara 

Municipal do ofício n.º 2272/13, datado de 28 de novembro de 2013, do Programa Operacional 

Regional do Centro - Mais Centro, que indicava os fundamentos para o princípio de 

indeferimento da candidatura. Referiu que, ainda hoje, continua sem ter acesso aos fundamentos 

que constituem o indeferimento da admissibilidade da candidatura, o que considera grave. 

Acrescentou que o ofício de 29 de janeiro de 2014, que foi disponibilizado aos membros da 

Câmara Municipal através do sistema informático, remete os fundamentos do indeferimento para 

o ofício de 28 de novembro de 2013, pelo que este primeiro ofício também deveria ter sido 

disponibilizado pelo mesmo meio. ---------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que, no âmbito das três grandes prioridades para o parque escolar da zona rural do 

concelho, a EB1 de Atouguia da Baleia é a que está em piores condições estruturais, indo a 

Câmara Municipal fazer intervenções nas outras duas, Serra d'El-Rei e Ferrel, no ano de 2014, 

ficando a situação de Atouguia da Baleia por resolver. ---------------------------------------------------  
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- Disse que o próximo quadro comunitário de apoio começa em 2014, mas todos sabem que irá 

demorar algum tempo até ficar operacional, pelo que, caso haja disponibilidade para esta área e 

caso os municípios possam aceder ao novo quadro sem ser com projetos intermunicipais, ainda 

demorará algum tempo até que possa ser apresentada uma nova candidatura. ------------------------  

- Perguntou o que vai fazer a Câmara Municipal do ponto de vista imediato, se vai continuar a 

deixar a EB1 de Atouguia da Baleia na situação em que se encontra, ficando à espera que daqui a 

um ano se conheça a possibilidade de candidatar, ou não, a construção do Centro Escolar ao 

novo quadro comunitário de apoio, ou vai avançar, de imediato, com algumas intervenções para 

criar melhores condições na atual EB1 de Atouguia da Baleia. ------------------------------------------  

- Solicitou uma informação sobre todas as candidaturas que o Município de Peniche apresentou 

no âmbito do QREN 2007/2013 e quais os valores candidatados e aprovados. -----------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Subscreveu a intervenção do senhor Vereador Jorge Gonçalves, referindo que se trata da 

posição dos vereadores do Partido Socialista. --------------------------------------------------------------  

- Lembrou que a obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia foi transposta para os programas 

eleitorais de todas as forças políticas, tendo sido considerada por todos uma obra prioritária e 

emblemática. Acrescentou que esse consenso ficou bem patente na reunião da Câmara Municipal 

de 28 de outubro de 2013, onde foram aprovados, por unanimidade, os projetos de execução e a 

apresentação de candidatura para o cofinanciamento do equipamento. ---------------------------------  

- Mostrou o seu descontentamento, perplexidade e surpresa pelo indeferimento da 

admissibilidade da candidatura. Acrescentou que a perplexidade e surpresa devem ser comuns a 

todos os vereadores da oposição. -----------------------------------------------------------------------------  

- Disse que, pelo teor do documento apresentado hoje pelo senhor Presidente da Câmara, conclui 

que os membros da Câmara Municipal que estão a tempo inteiro já esperavam o indeferimento, 

nomeadamente pelo teor do último parágrafo da segunda folha e primeiro parágrafo da terceira e 

última folha que referem: «A decisão baseou-se na falta de maturidade da candidatura, já que, 

segundo o regulamento de concurso, o processo deveria estar em “fase avançada de vínculo 

contratual, no caso de empreitadas, a preparação da adjudicação, mais precisamente em fase de 

audiência prévia”. Em circunstância alguma esta situação seria possível de satisfazer já que, 

sendo o anúncio da abertura de concurso de 16 de setembro, nunca poderíamos ter o processo 

em condições de adjudicar a empreitada até 31 de outubro, e mais, sem qualquer garantia de 

cofinanciamento.» -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sublinhou que se, aquando da apresentação da candidatura, através do regulamento do 

concurso, já se sabia que o processo da empreitada teria de estar, pelo menos, em fase de 

audiência prévia, situação que reconheceu ser um pouco castradora da candidatura, e não se 

cumpriu com essa exigência do regulamento, então já se sabia que a candidatura seria indeferida.  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que teve uma reunião, no início do mês de dezembro de 2013, aquando da apreciação dos 

documentos previsionais do Município no âmbito do direito de consulta prévia previsto no 

Estatuto do Direito de Oposição, onde o senhor Vice-Presidente disse que, eventualmente, a 

candidatura poderia não estar bem encaminhada, mas teria sido interessante que, na altura, o 

senhor Vice-Presidente tivesse dado conhecimento do ofício de 28 de novembro de 2013, para 

que todos, considerando que se trata de uma obra suprapartidária, pudessem dar o seu contributo 

onde este fosse útil, uma vez que todos foram eleitos pela população e procuram o bem comum. -  

- Perguntou por que lhes foi dito que não havia qualquer documento formal do Mais Centro a 

notificar a Câmara Municipal da intenção de indeferimento e se passou a ideia de que o situação 

do processo era conhecida de forma oficiosa e não oficial, como de facto era, através do ofício de 
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28 de novembro de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Sublinhou o que foi dito pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves sobre a não disponibilização do 

ofício de 28 de novembro de 2013 através do sistema informático. -------------------------------------  

- Perguntou como é que se justifica não constar do procedimento o grau de maturidade da 

empreitada exigido no n.º 13.2 do regulamento do concurso. --------------------------------------------  

- Perguntou se houve alguma candidatura aprovada ao abrigo do mesmo regulamento de 

concurso e, caso tenha havido, porque é que a do Município de Peniche não foi aprovada, 

considerando o conhecimento que o Município de Peniche tem ao nível da apresentação de 

candidaturas semelhantes e os resultados que tem obtido. ------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: 

- Disse que o regulamento do concurso foi presente a reunião da Câmara Municipal de 28 de 

outubro de 2013, quando foi aprovada a candidatura, pelo que o seu conteúdo não deve ser 

surpresa para nenhum dos membros da Câmara Municipal que estavam presentes na referida 

reunião e todos sabiam as condições e os critérios em que a candidatura estava a ser apresentada.  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

- Disse que o documento que distribuiu por todos, acima transcrito, explica, objetivamente, tudo 

o que se passou com o processo. ------------------------------------------------------------------------------  

- Lembrou que o regulamento do concurso obrigava a que, no dia da apresentação da 

candidatura, a empreitada estive quase em fase de adjudicação, mas o Município não tinha 

condições para dar andamento ao procedimento da empreitada. -----------------------------------------  

- Disse que existiam dois caminhos: ou não se apresentada a candidatura, ou se apresentava a 

candidatura na esperança de que houvesse uma oportunidade de esta ser aprovada. -----------------  

- Referiu que não podia lançar o concurso da empreitada sem ter a garantia do cofinanciamento. -  

- Disse que, de outubro de 2011 até setembro de 2013, não houve abertura de concursos, mas que 

a Câmara Municipal tratou do processo até ao ponto em que lhe era possível, para poder 

apresentar a candidatura quando fosse aberto concurso. --------------------------------------------------  

- Lembrou que todos os projetos se encontram elaborados e aprovados e tiveram um custo para o 

Município de cerca de 170 mil euros. ------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a Coligação Democrática Unitária quer executar o Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia no atual mandato autárquico e que essa pretensão constava do programa eleitoral, de 

forma clara e cuidadosa, porque, na altura, não havia anúncio da abertura de concursos. -----------  

- Afirmou que não houve a ocultação do ofício de 28 de novembro de 2013. -------------------------  

- Deu indicação à Chefe da Divisão Administrativa para solicitar ao técnico que dá apoio às 

candidaturas ao QREN a informação que o senhor Vereador Jorge Gonçalves solicitou sobre 

todas as candidaturas que o Município de Peniche apresentou no âmbito do QREN 2007/2013 e 

quais os valores candidatados e aprovados. -----------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: 

Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Na reunião da consulta prévia prevista no Estatuto do Direito de Oposição o senhor Filipe Sales 

perguntou se havia muitas probabilidades de a candidatura não ser aprovada e que ele respondeu 

que “os indicadores que temos não são favoráveis”. -------------------------------------------------------   

- Em reunião de Câmara, quer ele, quer o senhor Presidente da Câmara, referiram nas últimas 

reuniões da Câmara Municipal de Peniche os indicadores que tinham sobre a candidatura e as 

dificuldades que estavam a sentir. ----------------------------------------------------------------------------  

- Foi criada uma espectativa, no final do ano de 2012, pela pessoa que é responsável pela gestão 

do Mais Centro, de que se iria tentar encontrar uma solução face a um conjunto de projetos que 
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não foram aprovados e cujo dinheiro estivesse disponível, para resolver um conjunto de 

problemas por resolver como o do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. ----------------------------  

- Sempre foi dito que, da parte da Câmara Municipal, tudo estava pronto para avançar com a 

candidatura, partindo do pressuposto de que o edital que iria sair era igual ao edital que existia, 

mas não foi, porque exigia um grau de maturidade específico. ------------------------------------------  

- A candidatura foi apresentada tendo todos consciência das dificuldades na sua aprovação. -------   

- Não pode ser imputada ao executivo municipal qualquer responsabilidade relativamente à não 

aprovação da candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------  

- A Carta Educativa, que foi homologada em maio de 2006, tem três objetivos centrais: o Centro 

Escolar de Atouguia da Baleia, o Centro Escolar de Peniche e o Núcleo Escolar de Serra d'El-

Rei, e não é por vontade da Câmara Municipal que essas obras não foram feitas. --------------------  

- Em 2007/2008, houve um processo que falhou, tendo a população se deslocado aos Paços do 

Município, organizada numa manifestação promovida pela Junta de Freguesia, para dizer que 

não concordada com o local proposto para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, e a Câmara 

Municipal acedeu à vontade da população. Também a Associação de Pais se manifestou contra 

esta localização. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Considerando que o Centro Escolar não podia ser construído no terreno da EB2.3 de Atouguia 

da Baleia, que atualmente se encontra devoluto e cheio de erva, nem no terreno da EB1, por ser 

um espaço limitado, a Junta de Freguesia colocou a hipótese de construir o Centro no terreno que 

estava destinado ao quartel da GNR, tendo-se chegado à conclusão que o local não era indicado 

por questões de segurança e salubridade. --------------------------------------------------------------------  

- A Câmara Municipal deu continuação ao processo, ao mandar elaborar o projeto, aguardando a 

oportunidade de poder apresentar uma candidatura. -------------------------------------------------------  

- O País tinha um conjunto de milhões de euros destinados a uma série de obras públicas, mas o 

atual Governo decidiu encaminhar essas verbas para o “Impulso Jovem”.-----------------------------  

- Para que a empreitada tivesse a maturidade que a candidatura exige o procedimento tinha de 

estar em fase de relatório para se fazer a adjudicação, mas, para isso, o concurso tinha de ter sido 

lançado sem ter a garantia do financiamento, o que não seria entendido pelo Tribunal de Contas.  

- Neste momento, o mais importante é encontrar soluções, e a principal é a que é referida na 

informação do senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------  

- A obra de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia é um compromisso de mandato, 

não é um compromisso para 2014, e a Coligação Democrática Unitária quer realizá-la. ------------  

- A EB1 de Atouguia da Baleia foi objeto de uma inspeção externa e os inspetores consideraram 

que existe qualidade nas salas de aula, tendo problemas no pátio e no anexo, mas, contudo, 

precisa de ser reabilitada. --------------------------------------------------------------------------------------  

- A definição da intervenção a fazer na EB1 será feita após as partes se pronunciarem, sendo a 

mais importante de todas o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, com o devido 

respeito pela Junta de Freguesia e pela Associação de Pais. ----------------------------------------------  

- Quem tem competência na área da educação é a Câmara Municipal, em parceria com os 

agrupamentos de escolas, e não a Junta de Freguesia, mas, naturalmente, a Câmara Municipal 

terá em consideração a opinião da Junta de Freguesia e da Associação de Pais. ----------------------  

- A decisão final do Mais Centro é que conta, e o senhor Presidente da Câmara informou todos 

os membros da Câmara Municipal desta decisão, por telefone. ------------------------------------------  

- Na sessão de dezembro da Assembleia Municipal a Câmara Municipal informou das 

dificuldades que existiam. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Sublinhou que, em dezembro, em vez de se ter dito que existiam indicadores poderia ter sido 

dito que havia um ofício. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente da Câmara, quando telefonou a informar do indeferimento, disse que o 

fazia porque iria dar essa informação no Conselho Municipal de Educação e não queria que os 

membros da Câmara Municipal soubessem posteriormente, o que significa que a questão não 

lhes foi colocada apenas porque iria ser presente a reunião de Câmara, mas porque havia a 

necessidade de dar conta desta decisão no Conselho Municipal de Educação. ------------------------  

- Os membros da Câmara Municipal com funções executivas é que representam a Câmara 

Municipal, como disse o senhor Presidente da Câmara, mas também elaboram as candidaturas e 

trazem as propostas à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  

- Lembra-se de a Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro ter dito em reunião da 

Câmara Municipal que para a candidatura avançar a empreitada tinha de estar em fase de 

audiência prévia, pelo que ele tinha consciência de que não havia muita possibilidade da 

candidatura ser aprovada, contudo não se arrepende ter votado favoravelmente a sua 

apresentação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O quadro comunitário está a terminar e, por isso, as obras a aprovar tinham de ser de rápida 

conclusão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O anteprojeto foi apresentado à Câmara Municipal em 30 de maio de 2011, o projeto base foi 

aprovado em 6 de setembro de 2011 e os projetos de especialidades foram presentes à Câmara 

Municipal em 26 de junho de 2012, o que significa que, até ao momento atual, houve muito 

tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O grau de maturidade exigido é o normal para este tipo de candidaturas, mas existe outro 

problema, que é o facto de o Município não ter demonstrado ser possuidor dos terrenos onde 

pretende construir o equipamento, como refere o Mais Centro, no ofício de 28 de novembro. -----  

- Gostaria de saber qual o ponto de situação do processo de aquisição dos terrenos. -----------------  

- Não quis fazer nenhuma intervenção pública sobre está matéria, até hoje, porque entendia que 

não estava na posse de todos os elementos. -----------------------------------------------------------------  

- A questão fundamental é saber se o valor que foi colocado agora para este anúncio de concurso 

garantia a aprovação da candidatura se a empreitada estivesse em fase de audiência prévia. -------  

- Não põe em causa o que disse o senhor Vice-Presidente de que a questão da educação é uma 

competência da Câmara Municipal, mas existem muitas competências que são da 

responsabilidade do Governo e o Município fica melindrado se não for à liça para as discutir, 

porque entende que o Município deve ser chamado a discutir o que o Governo pretende fazer no 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- As relações não podem ser feitas só com as nossas queixas sobre os outros, também temos de 

admitir que os outros se queixem. ----------------------------------------------------------------------------  

- As relações têm de funcionar nos dois sentidos, e isso foi um erro no início do processo, porque 

se quis resolver o problema com base na teoria que a educação é uma competência da Câmara 

Municipal e menosprezou-se o papel da Junta de Freguesia neste processo. --------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Disse que concorda inteiramente com o que foi dito pelo senhor Vereador Jorge Gonçalves. ----  

- Afirmou que sempre foi e é responsável em tudo o que tem participado, mas não se considera 

absolutamente nada responsável neste percurso da candidatura do Centro Escolar. Acrescentou 

que enquanto membro da Câmara Municipal assume as responsabilidades que tem, mas não se 

considera responsável pelo insucesso desta candidatura. -------------------------------------------------  

- Referiu que, a determinada altura, este era um assunto quase arrumado, porque a Junta de 

Freguesia, de acordo com o que tinha sido transmitido, não queria determinado local e não era 
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possível chegar-se a entendimento. Finalmente conseguiu-se encontrar uma solução para o local, 

mas nada foi feito para dar celeridade ao processo, e esse é o grande enfoque da situação de hoje.  

- Disse que fica por saber, como disse o senhor Vereador Jorge Gonçalves, se, caso todos os 

procedimentos têm sido feitos no momento certo, a candidatura teria sido aprovada. ---------------  

- Disse que com processos desta natureza, quando não se quer, não se vai lá de maneira 

nenhuma. Acrescentou que sempre esteve e está disponível para colaborar no processo, mas não 

desta forma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: 

Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Coligação Democrática Unitária quer fazer esta obra. ------------------------------------------------  

- O Centro Escolar de Atouguia da Baleia não está só como prioridade nas GOP e no Orçamento, 

também é uma prioridade ao nível do PAEL. ---------------------------------------------------------------  

- Não é verdade que a Junta de Freguesia tenha sido menosprezada, e tem ofícios que provam 

isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para se arranjar uma localização houve a necessidade de se negociar com proprietários de nove 

terrenos; teve de se fazer uma Unidade de Execução, que teve audição pública; houve dois 

proprietários que não queriam aceitar as condições da negociação, tendo um dos terrenos sido 

excluído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Este é o maior investimento do Município de Peniche na área da educação e está orçamentado 

em quatro milhões de euros, pelo que é uma grande prioridade política e não falta de vontade 

política. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12) Receção definitiva da empreita de “Novas Instalações da Ação Sociocultural Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens” – Paulo & Filhos, S.A.: -----------------------------------------------  
Deliberação n.º 116/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 6 de fevereiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em 

pasta anexa ao livro de atas, deliberado receber definitivamente a empreitada de “Novas 

Instalações da Ação Sociocultural Comissão de Proteção de Crianças e Jovens”, de que é 

adjudicatária a empresa Paulo & Filhos, S.A., e libertar as cauções existentes para garantia da 

boa execução da empreitada, nos termos do n.º 2 do artigo 227.º e n.º 1 do artigo 229.º do 

Regime Jurídico das Empreitadas e Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

março. (Doc.7 NIPG 1677/14) --------------------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

13) Aumento da quota mensal do condomínio do prédio sito na Rua dos Covos, bloco 4, em 

Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 117/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 29 de janeiro de 2014, deliberado concordar com o aumento da quota mensal 

do condomínio do prédio sito na Rua dos Covos, bloco 4, em Peniche, de 16,44 euros para 17,50 

euros, por fração, e autorizar o pagamento 87,50 euros/mês, correspondente às cinco frações de 

que o Município é proprietário. (NIPG 1675/14) -----------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

14) Parecer prévio vinculativo para a contratação de docentes para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 118/2014: Atendendo ao solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Peniche e 
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considerando as informações do Pelouro da Educação e da Secção de Património e 

Aprovisionamento, datadas de 5 e 7 de fevereiro de 2014, respetivamente, documentos que aqui 

se dão por reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado 

emitir parecer prévio favorável para a contratação de um docente para as atividades de 

enriquecimento curricular, observando o n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro. (Doc.8 NIPG 1931/14) ----------------------------------------------------------------------------  

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

 

15) Alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de 

Atividades Municipais, para o ano de 2014: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 119/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a segunda alteração aos 

documentos previsionais para o ano 2014, conforme consta dos documentos que foram 

apresentados, que aqui se dão por reproduzidos e ficam 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. (NIPG 1693/14) --------  

 

CONTRATOS DE CONCESSÃO: 

 

16) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento 

e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche: ---------------------------  
Deliberação n.º 120/2014: Deliberado apreciar o caderno de encargos e o programa para o 

concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento e zonas 

de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche na próxima reunião da Câmara 

Municipal. (NIPG 1930/14) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

17) Apoio financeiro aos grupos que participarão no desfile de Carnaval – Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche: --------------------------------------------------  
Deliberação n.º 121/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, no valor 

de 7625,00 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, destinado 

aos grupos que participam nos desfiles de Carnaval, nas condições da informação n.º 3/2014, 

datada de 5 de fevereiro de 2014, do Serviço de Turismo, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.9 NIPG 1604/14) ------------------------  

 

18) Doação de sacos para lixo – Freguesia de Atouguia da Baleia: ----------------------------------  
Deliberação n.º 122/2014: Atendendo ao solicitado pelo ofício n.º 33, datado de 30 de janeiro de 

2014, deliberado doar à Freguesia de Atouguia da Baleia 80 quilos de sacos para lixo, com a 

capacidade de 156 litros cada, no valor estimado de 147,60 euros. (NIPG 1467/14) -------------------  

 

19) Autorização de utilização gratuita de espaço público – Acompanha – Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL: -----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 123/2014: Atendendo ao solicitado pela carta n.º EG/021/14, datada de 6 de 

fevereiro de 2014, deliberado autorizar a Acompanha – Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL a instalar um espaço informativo, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, na tarde 

do dia 13 de fevereiro de 2014, no âmbito do Dia Mundial do Preservativo, e isentar do 
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pagamento das taxas de ocupação do espaço público, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 

8.º do RTTPMP. (NIPG 1710/14) ----------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 124/2014 – Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, para que reunião ordinária, prevista para o dia 3 de março de 2014, 

segunda-feira de Carnaval, que terá carater público, se realize no dia 6 de março de 2014, quinta-

feira, com início pelas dezoito horas, e dispensar a convocação escrita. -------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 125/2014 – 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 uma hora e dez minutos do dia treze de fevereiro, 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. ---------------  


