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 ATA N.º 12/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, 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, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira 

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

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

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -------------------------------------------  

 ------------------- 1) Apreciação e votação da localização para instalação de um posto de 

abastecimento de combustíveis, em terreno municipal, junto às instalações do Stand da Auto-Júlio, 

na Rua da Prageira, em Peniche; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Protocolo de colaboração – Município de Peniche/URAP - União de 

Resistentes Antifascistas Portugueses; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da. 

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

 ------------------- 4) Contrato de gestão de eficiência energética para implementação de medidas 

de melhoria da eficiência energética na iluminação pública do concelho de Peniche.----------------  

 ------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos, 

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes e Josselène Nunes Teodoro, Chefe do Gabinete 

de Apoio à Presidência e Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, respetivamente, 

durante toda a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: -------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:  

 

1) Apreciação e votação da localização para instalação de um posto de abastecimento de 

combustíveis, em terreno municipal, junto às instalações do Stand da Auto-Júlio, na Rua da 

Prageira, em Peniche: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 287/2016: Deliberado, por maioria, com três votos contra, dos edis da Coligação 

Democrática Unitária, e quatro votos a favor, dos vereadores do Partido Socialista e do Partido 

Social Democrata, aprovar a proposta de localização para instalação de um posto de abastecimento 

de combustíveis, em terreno municipal, junto às instalações do Stand da Auto-Júlio, na Rua da 

Prageira, em Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à abordagem sobre este assunto, o senhor Presidente da Câmara disse que o que 

tinha a dizer, era que não concordavam que se admitisse a possibilidade de poder vir, naquele 

terreno Municipal, a instalar-se um posto de abastecimento de combustível, todavia, dever-se-á 

dar continuidade ao estudo da possibilidade de identificar um local, em terreno Municipal, onde 

se possa concretizar esta solução. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse não ter percebido as 

razões pelas quais não concordam com a instalação naquele local. O senhor Presidente da 

Câmara esclareceu que tinha a ver com questões de localização em zona residencial, preocupação 

essa, que anteriormente já havia sido colocada, aquando da retirada das zonas habitacionais este 

tipo de infraestruturas. Disse que se propunham a fazer um esforço no sentido de se encontrar um 

local para esta finalidade. O senhor Vice-Presidente da Câmara corroborou com o que havia sido 

dito pelo senhor Presidente da Câmara. O senhor Vereador Jorge Gonçalves, em nome dos 

Vereadores do Partido Socialista, apresentou a seguinte declaração de voto:  -------------------------  

«Declaração de voto:  

Hoje, dia 24 de fevereiro de 2016, apreciamos em reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Peniche a carta da empresa Auto-Júlio (Peniche) dirigida à Câmara Municipal em 05 de 

novembro de 2014, para a aquisição de um terreno municipal, serventia das suas instalações, 

para a localização de um posto de abastecimento de combustíveis low cost. 

Lamentavelmente, após 477 dias depois do solicitado pela requerente (Auto-Júlio), considera a 

Presidência da Câmara Municipal de Peniche que se está em condições de finalmente haver uma 

decisão, sobre o que a requerente não solicitou, mas sobre a localização de um posto de 

combustíveis naquele local. 

Importa referir, que no decurso do prazo, em que a pretensão foi colocada pela primeira vez em 

reunião de Câmara a 22 de dezembro de 2014 e até 22 de fevereiro de 2016, o assunto esteve 

presente, pasme-se, em dezassete ordens de trabalhos de reuniões de câmara convocadas pelo 

Presidente da Câmara, para decisão sobre a “Alienação de uma parcela de terreno, sito junto à 

Rua da Prageira em Peniche, para instalação de um posto de combustíveis -Auto Júlio – Comércio 

de Veículos e Automóveis, Ld.ª”. 

Na reunião extraordinária de hoje, os membros da Câmara não são chamados a decidir sobre a 

alienação do terreno, conforme constou das ordens de trabalhos referidas, mas sim à “apreciação 

e votação da localização para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis, em 

terreno municipal, junto às instalações do stand da Auto-Júlio, na Rua da Prageira, em Peniche”, 

questão que não foi colocada pela requerente. 

Ou seja, com esta decisão a Câmara continua a não decidir sobre a questão colocada pela Auto-

Júlio e que tem a ver com a venda ou não, do terreno que é propriedade municipal, mas que serve 

de serventia da Auto-Júlio e por esta foi construída.  

Para nós, o que está em causa, após 477 dias da solicitação da requerente, não é a questão de a 

câmara ter de “obrigatoriamente” tomar uma decisão favorável ao pretendido pela requerente, 

mas sim o facto lamentável de não ter tomado qualquer decisão. 

Esta situação demonstra a falta de respeito que o Presidente da Câmara Municipal tem sobre os 

cidadãos e as empresas que necessitam de gerir a sua atividade e tomar as suas decisões em tempo 

útil relativamente ao seu futuro. 

A gestão deste processo torna-se ainda mais grave, quando o Presidente da Câmara acha que a 

Câmara está acima da lei e que é “dona e senhora do mundo” para tomar as suas decisões quando 

muito bem entende. 

Ora, o artigo 128º do Código do Procedimento Administrativo estabelece: “Os procedimentos de 

iniciativa particular devem ser decididos no prazo de 90 dias” e o artigo 129º do mesmo Código, 

estabelece: “a falta no prazo legal, de decisão final sobre a pretensão dirigida a órgão 

administrativo competente constitui incumprimento do dever de decisão, conferindo ao 
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interessado a possibilidade de utilizar os meios de tutela administrativa e jurisdicional 

adequados”. 

Os vereadores do Partido Socialista já tinham chamado à atenção do Presidente da Câmara para 

estes prazos na reunião de 02 de novembro de 2015. Mesmo assim, decorreram mais 114 dias 

para a decisão, no dia de hoje, mais do que a própria lei impõe (90 dias) como prazo total. Esta 

situação é elucidativa da lamentável gestão deste processo.  

No concelho de Peniche praticam-se os preços dos combustíveis mais caros de toda a Região 

Oeste. Mais caros até que nas autoestradas. A população do concelho de Peniche também merece 

ter as mesmas condições das populações vizinhas no acesso a um bem de consumo que reflita a 

forma concorrencial na prática de preços mais baixos do que estão sendo praticados. 

Para isso, precisava que o Presidente da Câmara Municipal se tivesse preocupado há muito tempo 

com essa situação e contribuísse com a procura de soluções para atingir tal objetivo.» ------------  

O senhor Vereador Filipe Sales disse que o assunto já havia sido amplamente discutido, do ponto 

de vista politico e em relação às várias posições. Disse ter sido feita, por parte dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, uma análise exaustiva às lacunas existentes no processo e que nada há 

a acrescentar, relativamente aos argumentos que anteriormente aduzimos. Disse restar deixar a 

reflexão de que, se do ponto de vista técnico-legal, em relação às questões de segurança, ainda não 

temos uma informação que garanta que existe um enquadramento para a instalação de um posto 

de abastecimento de combustíveis naquela localização, fosse necessário tanto tempo para que os 

partidos se pudessem pronunciar relativamente ao assunto, designadamente, do ponto de vista 

estratégico, se seria interessante ou não.  --------------------------------------------------------------------   

 

PROTOCOLOS: 

 

2) Protocolo de colaboração – Município de Peniche/URAP - União de Resistentes Antifascistas 

Portugueses: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 288/2016: A proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Peniche e a URAP foi retirada da ordem do dia. (NIPG 1250/16) -----------------------------------  

 

OUTROS: 

 

3) Rádio 102 FM – Hora H – Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: ----------------  
Deliberação n.º 289/2016: O relatório referente às atividades adjudicadas ao fornecedor Hora H 

– Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da, nos anos 2013, 2014 e 2015, foi retirado da 

ordem do dia. (NIPG 2646/16) --------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

4) Contrato de gestão de eficiência energética para implementação de medidas de melhoria da 

eficiência energética na iluminação pública do concelho de Peniche: -------------------------------  
Deliberação n.º 290/2016: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, datada 

de 23 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original em 

pasta anexa ao livro de atas: -----------------------------------------------------------------------------------  

«A Câmara Municipal no dia 11 de janeiro de 2016, tomou a decisão de adjudicar ao concorrente, 

agrupamento constituído pelas empresas I-SETE, Soluções Económicas e Tecnologia Económica, 

S.A e Weltsmart Energy Solutions, S.A., o procedimento de formação de gestão de eficiência 

energética, pelo preço contratual de 2.087.959,00 € 

O adjudicatário apresentou a garantia bancária n.º 074.43.10194-4, datada de 17 de fevereiro de 

2016, no valor de 104.397,95 €. 
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Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP cabe à Câmara Municipal aprovar a minuta do contrato 

a celebrar com o adjudicatário, após comprovada a prestação da caução. 

Anexa-se a minuta do contrato a celebrar com o agrupamento constituído pelas empresas I-SETE, 

Soluções Económicas e Tecnologia Económica, S.A e Weltsmart Energy Solutions, S.A..» 

(Doc.139) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 291/2016: 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 vinte horas e quarenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, 

nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

14 de março de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver 

sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------  

 

 

 


