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ACTA N.º 37/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2008: 
 
Aos seis dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, 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, 
Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto, 
Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas e quinze minutos. 
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. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, interveio o Senhor Américo Gaspar, que 

solicitou a revisão da deliberação tomada em 22 de Setembro de 2008, no sentido de ser 
atribuído ao seu estabelecimento de restauração e bebidas horário de funcionamento até às 02.00, 
por ser este o horário praticado pelos estabelecimentos da zona. O Senhor Presidente da Câmara 
informou de que o assunto seria apreciado no decurso da reunião. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou de que não renovou a comissão de serviço do Chefe da Divisão Administrativa 

e que iria proceder à abertura de concursos para recrutamento de um director de departamento 
para o Departamento de Administração e Finanças e de um chefe de divisão para a Divisão 
Administrativa. 

Informou das seguintes reuniões e eventos em que participou: 
- No dia 23 de Setembro, na inauguração do Parque das Ondas da Aguçadoura, Póvoa de 

Varzim, um projecto da responsabilidade da ENERSIS e da empresa escocesa Ocean Power 
Energy. 

- No dia 24 de Setembro, numa reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 
e o Senhor Vereador Jorge Abrantes, sobre o Estudo de Impacte Ambiental do IC11. 

- No dia 25 de Setembro, esteve na Rua de Santa Luzia, em Geraldes, com o Senhor 
Vice-Presidente e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para 
estudarem a melhor solução para o alinhamento de um muro. 

- No dia 26 de Setembro, numa reunião preparatório do PROMAR. 
- No dia 26 de Setembro, na sessão da Assembleia Municipal. 
- No dia 27 de Setembro, num encontro com um grupo de ex-combatentes, onde se 

encontravam alguns naturais de Peniche. 
- No dia 27 de Setembro, nas diversas actividades realizadas no âmbito do Programa 

Evocativo do Naufrágio do Navio San Pedro de Alcantara, onde esteve também a Senhora 
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Embaixadora do Peru. Agradeceu ao Pelouro da Cultura do Município, ao Senhor Jean-Yves 
Blot e respectiva equipa pelo trabalho realizado. 

- No dia 28 de Setembro, na entrega de prémios do torneio de sueca organizado pelo 
Sporting Clube da Estrada. 

- No dia 28 de Setembro, na tomada de posse do novo pároco das Paróquias de Peniche. 
- No dia 28 de Setembro, na entrega de prémios aos participantes de um campeonato de 

xadrez, na Associação de Educação Física Cultural e Recreativa Penichense. Felicitou os 
dirigentes e jogadores pelo evento. 

- No dia 29 de Setembro, na ANMP, em representação da AMO, na primeira reunião da 
candidatura ao programa operacional factores de competitividade. 

- No 30 de Setembro, no âmbito da Semana Sénior, na inauguração da exposição Artista 
da Nossa Terra. 

- No dia 1 de Outubro, no âmbito da Semana Sénior, na conferência “Saber Envelhecer”. 
- No dia 1 de Outubro, na abertura do estabelecimento municipal, sito na Praia do Molhe 

Leste. Desejou felicidades ao novo concessionário para o desenvolvimento da actividade. 
- No dia 1 de Outubro, na sessão de abertura do Colóquio da ATAM, onde foi abordado 

o tema da implementação do Simplex nas autarquias locais. 
- No dia 2 de Outubro, reunião com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. 
- No dia 2 de Outubro, reunião na AMO, para organização da entidade promotora do 

turismo do Oeste.  
- No dia 2 de Outubro, reunião na CCDRC, sobre a candidatura ao pólo de 

competitividade do cluster do mar da Região Centro. 
- No dia 3 de Outubro, com o Senhor Luís Almeida, sobre a rectificação do projecto para 

as instalações do hipermercado Modelo, nomeadamente quanto ao estacionamento. Aguarda 
parecer das Consultoras Jurídicas sobre o trabalho desenvolvido pelo DPGU. 

- No dia 3 de Outubro, na sessão pública, realizada em Atouguia da Baleia, para 
apresentação do Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos. 

- No dia 4 de Outubro, no âmbito do mês dedicado aos actores Beatriz Costa e Vasco 
Santana, esteve na inauguração da exposição “Viva Beatriz Costa e Vasco Santana”, com a 
presença dos actores Sofia Duarte Silva e João de Carvalho que recriaram algumas canções dos 
actores homenageados. Deu conhecimento de algumas iniciativas no âmbito desta actividade, 
nomeadamente nas sedes das freguesias rurais.   

- No dia 5 de Outubro, no V Encontro de Cidadãos do Clube de Motos da BMW. Deixou 
uma palavra de reconhecimento pela divulgação do concelho. 

- No dia 5 de Outubro, no XII Festival de Bandas, em Serra d'El-Rei. 
- No dia 6 de Outubro, no almoço tradicional promovido pelo Centro Social da Bufarda, 

integrado nas festividades da localidade. 
-Por último, referiu-se à III etapa do campeonato de bodyboard, realizada nos dias 4 e 5 

de Outubro, que contou com a participação de mais de cem atletas. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Leu o documento, elaborado pelo seu gabinete de apoio pessoal, que a seguir se 

reproduz: 
«Actividade do Senhor Vice-Presidente, de 6 de Setembro a 6 de Outubro de 2008: 
Participação em reuniões com a Comunidade Educativa e Encarregados de Educação no 

âmbito da abertura do ano lectivo 2008/2009. 
Participação em reuniões em Geraldes, Bufarda, Ribafria, Lugar da Estrada, JI da 

Colónia Balnear, EB1 N.º 2 e JI do Filtro, EB1 N.º4 e JI do Alemão e com os Encarregados de 
Educação de São Bernardino e Casais do Júlio. 
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Conforme teve a oportunidade de afirmar nas suas sucessivas intervenções, em reunião 
de Câmara, foi possível concretizar importantes obras num espaço limitado de tempo, 2 meses e 
meio, num valor superior a 320 mil euros. 

Deu conta das intervenções no Parque Escolar de Peniche levadas a efeito pela Câmara 
Municipal de Peniche desenvolveu trabalhos em três EB1 (Projectos de Espaços Exteriores) e 
num Jardim de Infância (Projecto de Ampliação/Alteração). Todos estes trabalhos foram de 
intervenção directa do Município e de acordo com o estipulado na Carta Educativa, aprovada em 
2007. 

EB1 N.º 3 / N.º 5 de Peniche, EB1 Lugar da Estrada: 
Espaços criados:  
- Zona de estadia; 
- Campo Polidesportivo equipado com balizas de futebol, tabelas de basquetebol e postes 

multifunções (de acordo com a legislação em vigor, para evitar acidentes); 
- Espaço de Recreio para a prática de Jogos Tradicionais; 
- Parque Infantil (areão) com duas áreas independentes, servido de equipamento 

adequado – baloiço, um balanço e 2 molas; 
- Zona Verde/Horta Pedagógica – constituída por canteiros de herbáceas vivazes e 

arbustos ornamentais e por uma horta pedagógica com cerca de 30 m2; 
-Área para a prática de Jogos Tradicionais; 
-Área de Jogos de Regras; 
- Área de anfiteatro para actividades de âmbito criativo; 
- Área de serviço - veículo de serviços de emergência; 
- Área de basquetebol com tabela em fibra de vidro fixa à parede; 
Objectivos: dar resposta às necessidades funcionais, pedagógicas e de segurança dos 

espaços escolares, sem esquecer que estes devem ser acessíveis a todos e, portanto, sem barreiras 
arquitectónicas; 

Ampliação do Jardim de Infância de Geraldes 
Objectivos: criar instalações para melhorar o funcionamento do JI – garantir condições 

para a prática de diversas actividades (p. e. ginástica); permitir a oferta de refeições aos alunos; 
permitir melhores condições de acesso a uma instalação sanitária; melhoria do parque exterior. 

Programa definido para a ampliação: 
 - Sala polivalente; 
 - Cozinha/Copa; 
 - Instalação sanitária acessível. 
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou um voto de louvor aos Técnicos da 

Câmara Municipal, Eng.os Francisco Silva, Filipa Clara, Tânia Silva do DOM e aos Eng.os Nuno 
Cativo e Nuno Carvalho e às Arquitectas Paisagistas Ana Carriço e Sara Gonçalves. Voto 
extensivo a todos os trabalhadores destes dois departamentos da Autarquia e às Juntas de 
Freguesia de Ajuda, Conceição, Ferrel e Serra d’El-Rei. 

Mobiliário: 
Foram equipadas 18 salas de EB1 e JI com mobiliário novo. 
Custos globais com as intervenções no Parque Escolar: 
Investimento superior a 320.000,00 €, integramente assumido pelo Orçamento Municipal. 
A realização da 1ª Feira de Ensino, Formação e Emprego, foi uma iniciativa positiva, 

desde logo, pelo, pelo envolvimento do numero de Associações e Instituições participantes. Pelo 
envolvimento da Comunidade Educativa do Concelho, a saber: Escola Secundária de Peniche e 
IPL – Escola Superior de Tecnologia do Mar. Pela adesão dos jovens que frequentam os diversos 
graus de ensino e pela presença nos workshops temáticos (profissões marítimas, 
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empreendedorismo, reconhecimento e validação de competências e formação das populações 
especiais). 

Informou que já participou na primeira reunião dos Conselhos Gerais Transitórios do 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. 

O Sr. Vice-Presidente, Jorge Amador deu, ainda, conta do início das seguintes obras: 
Na Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia. 
Na Rua da Saudade, em Geraldes. 
Alargamento da Rotunda do Aterro, em Serra d’El-Rei  
Está a ser instalado o equipamento de despoeiramento a Carpintaria do Departamento de 

Obras Municipais. 
Reunião com 60 Encarregados de Educação em Ferrel, para falar sobre o serviço de 

refeições escolares na localidade de Ferrel. 
Participação na reunião do concelho Geral Transitório do Agrupamento D. Luís de 

Ataíde, Peniche. 
Inauguração da exposição “Peniche, encontro entre dois continentes - San Pedro de 

Alcantara, 1786”, que estará patente até ao último dia do ano de  2008 e participação no 
espectáculo de musica tradicional peruana “Espírito Nativo”, que decorreu no Fórum da 
Parreirinha. 

Inauguração da exposição de Beatriz Costa e Vasco Santana, com a presença de João de 
Carvalho e de Sofia Duarte Silva, num momento cultural. Tratou-se da abertura de uma 
exposição cultural, que foi uma das mais significativas quanto ao número de presenças, numa 
exposição. 

Reunião sobre os transportes escolares com a Rodoviária do Tejo SA, e o Sr. Presidente 
do Conselho Executivo de Atouguia da Baleia, e com a participação do Sr. Professor Raul 
Santos, Secretário do Sr. Vice-Presidente. 

O Senhor Vice-Presidente deu conta da sua participação nos seguintes eventos: 
- No 12.º Festival de Bandas Filarmónicas de Serra D’El-Rei, organizado pela Junta de 

Freguesia de Serra D’El-Rei. 
- Na inauguração da Sede Nacional da ANAFRE, em Lisboa 
- Na tomada de posse do novo Pároco de Peniche, Padre Pedro Jorge da Silva, com a 

presença do Sr. Cardeal Patriarca. 
- Participação numa iniciativa internacional, promovida pela Associação Juvenil de 

Peniche, sobre a problemática da inclusão. 
- Deslocação à Grande Gala de Xadrez, promovida pela Associação Educação Física 

Cultural Recreativa Penichense. 
- Na reunião da Assembleia Municipal. 
- Na reunião com o Núcleo Sportinguista de Peniche. 
- Reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal. 
- No 8.º Encontro de Motard, promovido pela Associação de Motociclismo de Peniche. 
- No Seminário sobre a Energia dos Oceanos. 
- Na entrega de prémios da 4ª etapa de Kayak Surf Peniche 2008. 
- Na cerimónia de despedida do Sr. Padre José Miguel, em Serra d'El-Rei. 
- Reunião com o Sr. Eng. Moura de Campos da CCDR/LVT sobre a obra da Biblioteca 

Municipal. 
- Deslocou-se também, a pedido da Direcção do GDA às obras de melhoramentos aos 

mais diversos níveis neste equipamento desportivo, que estão em curso, promovidas pela CMP, 
no valor aproximado de 5.000 euros.» 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
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- Referiu-se à apresentação pública do Plano de Ordenamento da Albufeira de São 
Domingos e informou que iria ser disponibilizado na página do Município na Internet a referida 
apresentação. 

- Informou que esteve numa reunião em Torres Vedras, sobre a Rede ECOS, onde foram 
validadas várias questões associadas à candidatura, nomeadamente a liderança do processo pelo 
Município de Moura. 

- Efectuou o ponto de situação do desenvolvimento dos documentos previsionais para 
2009.  

- Saudou os SMAS pelo prémio que receberam pela qualidade da água para consumo 
humano. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Felicitou os SMAS pelo prémio recebido. 
- Saudou a presença dos novos funcionários que darão apoio às reuniões de Câmara e 

sugeriu a presença da Jurista Municipal nas reuniões para prestar o apoio necessário. 
- Informou que esteve na reunião do Conselho Geral Transitório do Agrupamento 

Vertical de Escolas de Peniche, tendo sido convidadas três entidades, de acordo com a lei, para 
completar o CGT. Foi deliberado convidar a Universidade Sénior de Peniche, a Escola Superior 
de Tecnologia do Mar e a Arméria – Movimento Ambientalista de Peniche. 

- Lamentou o facto de o passeio da Rua Sacadura Cabral, junto à nova zona do cemitério 
municipal, ficar com apenas cerca de 1,20 metros. O Senhor Presidente da Câmara informou que 
o processo está a ser estudado internamente. 

- Relativamente à eventual construção de uma pousada na Fortaleza, disse que um 
equipamento desta natureza, com cerca de 70 quartos, é um motivo de orgulho para qualquer 
autarca e é uma estrutura âncora para o turismo de qualquer região. Perguntou, face aos 
comentários que tem lido na Internet, qual a posição dos eleitos da CDU sobre o assunto. O 
Senhor Presidente da Câmara disse que concorda com o anunciado, desde que haja 
compatibilização e que todas as fases do processo sejam acompanhadas pelo Município. O 
Senhor Vice-Presidente, como militante da CDU, disse que é possível compatibilizar o projecto. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou se o novo projecto da pousada vai ocupar o 
mesmo espaço ou vai haver um alargamento. O Senhor Presidente da Câmara informou que, na 
próxima quarta-feira, irá ter uma reunião com a Associação Não Apaguem a Memória, e 
convidou todos para estarem presentes. 

- Perguntou qual o ponto de situação da alteração ao PUZS. O Senhor Director do DPGU 
prestou os esclarecimentos necessários. 

- Disse ter recebido cópia do estudo efectuado sobre o problema de alojamento dos 
cidadãos de etnia cigana. Agradeceu que lhe seja facultada informação sobre o desenvolvimento 
da situação. 

- Perguntou qual o ponto de situação de um pedido de apoio para a realização de obras na 
igreja de Casal Moinho. O Senhor Presidente da Câmara informou que seria analisado em 
próxima reunião. 

- Mostrou estranheza pelo facto de o autocarro municipal não estar normalmente 
disponível pelas muitas solicitações que tem e ter sido cedido para ir a Chaves por um grupo 
particular. O Senhor Vice-Presidente disse que o pedido foi feito por um grupo de pessoas 
ligadas às tasquinhas rurais. Que tanto o pedido como a autorização respeitaram o regulamentado 
e que o percurso efectuado foi o que estava previsto. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou se está a ser estudado o desenvolvimento de vias secundárias para ligação do 
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IC11 às diversas zonas do concelho, nomeadamente à zona sul. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que a prioridade actual é o IC11 e que as vias secundárias serão estudas 
posteriormente. 

- Perguntou qual o ponto de situação do pedido do Sporting Clube de Portugal para 
implantar um centro de formação no concelho. O Senhor Vice-Presidente informou que, por falta 
de recinto, o projecto não se poderá concretizar, uma vez que o espaço existente já está a ser 
ocupado pelo GDP, que teve que deixar as instalações do campo do Baluarte. 

- Disse não ter recebido o e-mail, enviado pelo Senhor Vice-Presidente, sobre as 
candidaturas dos Centros Escolares. O Senhor Vice-Presidente entregou cópia do e-mail enviado, 
tendo-se constatado que o que se pretendia era cópia dos formulários das candidaturas, ficando 
estes de serem entregues posteriormente. 

- Perguntou se já começaram as actividades de enriquecimento curricular. O Senhor 
Vice-Presidente informou que as apresentações dos professores nas escolas tiveram início hoje e 
que o Município cumpriu com os objectivos definidos. 

- Perguntou qual o ponto de situação dos transportes escolares, nomeadamente em Casais 
de Mestre Mendo. O Senhor Vice-Presidente informou que as questões dos transportes escolares 
são estudadas globalmente e que será feito um levantamento dos casos isolados. 

- Perguntou qual a calendarização para a apreciação da proposta das taxas previstas no 
CIMI. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que aguarda informação sobre os valores 
dos fundos que serão transferidos para o Município no próximo ano e que com a alteração 
prevista para o CIMI os limites máximos das taxas serão alterados. 

- Saudou os SMAS pelo prémio recebido, nomeadamente os trabalhadores de quem não 
deve ser esquecido o mérito. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que a notícia da atribuição 
do prémio foi de imediato divulgada aos trabalhadores e que o Conselho de Administração irá 
estudar a maneira de melhor manifestar a sua satisfação. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Perguntou quais as razões que levaram à não renovação da comissão de serviço do 

Senhor José António Parracho e se já foi tomada decisão quanto ao concurso que foi aberto para 
contratar um director de departamento. O Senhor Presidente da Câmara informou que pretende 
rejuvenescer os serviços, nomeadamente na área do atendimento ao público, no âmbito da 
modernização administrativa. Disse que o anterior concurso para recrutamento de um director de 
departamento vai ser anulado e que vai abrir concurso para contratar um chefe de divisão e um 
director de departamento. 

- Perguntou qual o ponto de situação do inquérito sobre o concurso para coordenador das 
piscinas municipais. 

- Pediu cópia do estudo anteriormente elaborado pelos serviços de acção social sobre as 
famílias de etnia cigana. 

- Chamou a atenção para a necessidade de ser tomada deliberação sobre a participação 
variável no IRS. 

- Solicitou cópia do relatório financeiro do Festival Sabores do Mar. 
 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Felicitou a autarquia pela feira de ensino, formação e emprego, sugerindo que se 

alarguem as parcerias e que a melhor data para a sua realização é o final do segundo período 
escolar, ou princípio do terceiro. O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras do 
Senhor Vereador e disse que a data foi agendada em função da disponibilização do espaço pela 
escola, sabendo-se, à partida, que não seria a melhor. 
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- Saudou as diversas iniciativas de âmbito cultural, científico e educativo, promovidas 
pela autarquia, e disse que tem recebido ecos positivos por parte da população. 

- Referiu que algumas estruturas clandestinas existentes no concelho se têm consolidado, 
transmitindo um ar de impunidade, nomeadamente um parque de campismo no Baleal e uns 
pombais junto ao Carreiro de Joanes, e que uma estrutura junto ao Frei Rodrigo tem vindo a 
conquistar terreno municipal. 

 
VOTOS DE LOUVOR: 

 
Foram presentes os seguintes votos de louvor: 
 
* Apresentado pelo Senhor Vereador Francisco Salvador: 
«Ao terminar a comissão de serviço como Chefe da Divisão Administrativa, a Câmara 

Municipal apresenta um voto de louvor ao funcionário José António Souza Parracho pela forma 
dedicada e competente que sempre colocou ao serviço do Município ao longo de quarenta anos, 
dos quais quinze como chefe de divisão. 

Peniche, 6 de Outubro de 2008.» 
- Submetido a votação, por escrutínio secreto, foi o voto de louvor aprovado, por maioria, 

com quatro votos a favor e três votos em branco. 
 
* Apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara: 
«Reunido em 6 de Outubro de 2008, o executivo do Município de Peniche deliberou 

aprovar um voto de louvor ao Monsenhor Manuel Bastos, pelos 61 anos de actividade, que 
ultrapassaram o campo pastoral, para abranger áreas tão vastas como a social, a cultural e a 
desportiva. 

Foi sempre uma voz na defesa dos que necessitam e uma mão sempre pronta a ajudar. 
Contribuiu com as suas ideias e com as suas obras para o desenvolvimento do concelho de 
Peniche. 

Este voto de louvor é uma forma de agradecimento pelo emprenho que Monsenhor 
Bastos sempre mostrou e mostra. 

Nesta nova fase, os autarcas desejam que Monsenhor Bastos tenha a plenitude do seu 
tempo.» 

- Submetido a votação, por escrutínio secreto, foi o voto de louvor aprovado, por 
unanimidade. 

 
VOTO DE BOAS VINDAS: 

 
Foi presente o seguinte voto de boas vindas, apresentado pelo Senhor Presidente da 

Câmara: 
«Reunido em 6 de Outubro de 2008, o executivo do Município de Peniche deliberou 

aprovar a apresentação das boas vindas ao novo pároco, Padre Pedro Silva, a quem apresenta os 
votos de êxito nas suas novas funções.» 

- Submetido a votação, por escrutínio secreto, foi o voto de louvor aprovado, por 
unanimidade. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
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Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 8 de Setembro de 
2008, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 

O Senhor Vice-Presidente e os Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo 
Rodrigues abstiveram-se na votação, por não se encontrarem presentes na referida reunião.  

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal, do dia 3 de 

Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.634.867,02 € (um milhão, seiscentos e 

trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete euros e dois cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 217.728,48 € (duzentos e dezassete 

mil, setecentos e vinte e oito euros e quarenta e oito cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
* Foi presente uma carta, datada de 29 de Setembro de 2008, do Centro Social da 

Bufarda, informando que concorda com o projecto apresentado pelo Município para o recinto da 
feira. (11/03) 

 
PESSOAL: 

 
* Foi presente lista nominal do pessoal que exerce funções em regime de contrato de 

trabalho, ao serviço em 30 de Setembro de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores com contratados de prestação de serviços, 

ao serviço em 30 de Setembro de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos estágios profissionais em vigor a 30 de Setembro de 

2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos acordos ocupacionais em vigor a 30 de Setembro. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Setembro. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 20: 
 
A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS e do PSD, 

a alteração n.º 17 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
139.500,00 € em reforços de despesas correntes, 91.500,00 € em anulações de despesas correntes 
e 48.000,00 € em anulações de despesas de capital. 
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ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 20: 
 
A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS e do PSD, 

a alteração n.º 14 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o 
valor de 27.000,00 € em reforços e igual valor em anulações. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 20: 

 
A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS e do PSD, 

a alteração n.º 14 ao Plano de Actividades Municipais, para o ano em curso, a qual regista o 
valor de 80.500,00 € em reforços e 82.000,00 € em anulações. 

 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
* Na sequência de diversas solicitações apresentadas, a Câmara deliberou atribuir os 

seguintes subsídios: 
- À Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor de 1.058,88 €, para pagamento das despesas 

efectuadas com os portões da EB 1 de Serra d'El-Rei. 
- À Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor de 1.600,00 €, para apoio à realização da VI 

Feira dos Frutos Secos e Doces. 
- À Freguesia de Atouguia da Baleia, no valor de 12.500,00 €, para aquisição de 3000 

toneladas de tout-venant. 
- À Freguesia de Conceição, no valor de 2.500,00 €, para apoio na aquisição de um 

dumper. 
- Ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, no valor de 2.250,58 €, 

para pagamento das refeições servidas no refeitório daquele centro, no âmbito de diversas 
actividades promovidas pelo Município. 

- À União Desportiva e Cultural de São Bernardino, no valor de 135,00 €, para aquisição 
de três cadeiras e quatro bancos, destinadas ao transporte de crianças para o jardim de infância de 
Geraldes. 

- À Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, no valor de 124,44 €, para 
pagamento de uma deslocação da Fanfarra à Amadora. 

- À Polícia de Segurança Pública, no valor de 400,00, para apoio à iniciativa “Pedalar 
pela Segurança”. 

 
* A Câmara deliberou, também, ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 24 

de Setembro de 2008, que atribuiu um subsídio ao Sporting Clube da Estrada, no valor de 300,00 
€, para aquisição de duas libras em ouro destinadas a prémios de um torneio de sueca. 

 
* A Câmara deliberou, por proposta do Senhor Vice-Presidente, rectificar as deliberações 

tomadas nas reuniões de 31 de Julho de 2008, que atribui às Freguesias de Atouguia da Baleia e 
Serra d'El-Rei um subsídio de 500,00 €, para apoio à realização de festivais de bandas, no 
sentido do valor do subsídio ser de 900,00 € para cada uma das Freguesias referidas. 

 
* Foi presente uma informação, datada de 3 de Outubro de 2008, da Técnica Superior de 

Serviço Social, propondo que sejam actualizados os valores dos subsídios a atribuir aos alunos 
carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e 
material escolar. 

- Deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a promover o pagamento dos 
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subsídios para livros e material escolar a alunos carenciados, a processar a favor dos seguintes 
Agrupamentos de Escolas: 

a) Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche ......................... 7.503,25 € 
b) Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde ........................... 6.535,84 € 
c) Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia .................... 9.843,53 € 

 
CONCESSÃO DE APOIOS DIVERSOS: 

 
* Foi presente uma informação do Senhor Vice-Presidente, propondo que o Município 

apoie uma prova do campeonato nacional de clubes da 1.ª divisão de pesca desportiva com a 
elaboração de cartaz alusivo à prova e a sua reprodução em tipografia. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico para a elaboração dos cartazes e assumir a 
responsabilidade com os encargos a pagar com a reprodução de 20 exemplares. 

 
* Foi presente uma informação do Senhor Vice-Presidente, propondo alguns apoios a 

dispensar pelo Município para a realização do Circuito Nacional de Bodyboard Esperanças 2008, 
a realizar nos dias 10 a 12 de Outubro corrente. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o aluguer de dois sanitários e um contentor, 
conforme proposto. 

 
* Foi presente um pedido da CRI Oeste - Equipa de Tratamento de Peniche, solicitando 

tinta para proceder a pinturas no edifício municipal onde se encontram instalados aqueles 
serviços. 

- Deliberado dispensar o apoio solicitado. 
 

APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 
 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
- À Freguesia de Atouguia da Baleia, 14 pares de botas para os trabalhadores, com um 

valor estimado de 350,00 €. 
- À Freguesia de Conceição, 25 litros de tinta para proceder à pintura das paredes 

exteriores do ATL de Sant’Ana, com um valor estimado de 248,60 €. 
- À Freguesia de Serra d'El-Rei, 16 manilhas com 30 cm de diâmetro, para colocar no 

caminho rural de Valxarim, com um valor estimado de 84,00 €. 
 

EDUCAÇÃO: 
 

Transportes escolares: 
 
* Foram presentes diversos requerimentos de alunos solicitando a comparticipação nos 

encargos com a utilização de transportes públicos. 
- Deliberado deferir os requerimentos em nome de Mónica Cláudia Gomes Silva e Nuno 

José Mendes Doirado e indeferir os requerimentos em nome de Mário Pedro Ferreira Silva, 
Mafalda Catarina Henriques, André Filipe Santos Ferreira, João Silva Costa Marques, Rui Jorge 
Jacinto Fresco, Valter Oliveira Ferreira, Danny Delgado Baptista, Fábio Filipe Sousa de Jesus, 
Salviano José Bento Ferreira Sá, José Pedro Veríssimo Franco de Castro Marques, Duarte 
Veríssimo Franco de Castro Marques, Teresa Maria Pereira Correia Avelar, Sandra Cristina 
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Teixeira Ribeiro Julião, Maria João Purificação Martins Grandela, Elisabete Martinho e Ana 
Isabel Marques Correia, por se encontrarem abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de 
Setembro, de acordo com informação do Gabinete Jurídico. Deliberado, ainda, informar os 
requerentes cujas solicitações foram indeferidas que devem dirigir-se aos serviços da Rodoviária 
do Tejo, S.A., onde devem solicitar o passe 4_18, não sendo estes alunos prejudicados uma vez 
que a sua comparticipação na aquisição do título de transporte é igual. 

 
Fornecimento de refeições: 

 
* O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento das condições propostas pela 

CERCIPENICHE para fornecer o almoço aos alunos da EB 1 n.º 5 de Peniche, durante o ano 
lectivo de 2008/2009, no refeitório da CREAP. 

- Tomado conhecimento e deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a efectuar 
os pagamentos inerentes à prestação deste serviço e da responsabilidade do Município. 

 
Centro Escolar de Atouguia da Baleia: 

 
* O Senhor Presidente da Câmara apresentou o ponto de situação sobre as negociações 

para a futura localização do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e informou da possibilidade 
de ser adquirido um terreno junto ao prédio rústico propriedade do Município e destinado ao 
futuro quartel da GNR, de modo a reunir-se a área necessária para a construção do referido 
centro nesse local. Deu ainda conhecimento de que iria reunir com o Ministério da 
Administração Interna para saber da possibilidade de se transferir o quartel da GNR para o actual 
edifício da EB1. 

- Deliberado dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara para encetar negociações para 
a aquisição do referido terreno. 

 
INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ASSOCIAÇÕES: 

 
* Foi presente o ofício n.º 2008/1627, datado de 29 de Setembro de 2008, da Associação 

de Municípios do Oeste, remetendo documentação sobre a Associação da Fileira Florestal do 
Oeste – AFF Oeste e solicitando indicação quanto ao interesse do município em integrar a 
referida associação. 

- Deliberado aprovar a adesão do Município de Peniche à Associação da Fileira Florestal 
do Oeste e solicitar à Assembleia Municipal a autorização para esse efeito, nos termos da alínea 
m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Deliberado, ainda, dar conhecimento desta deliberação à Associação de Municípios do 
Oeste. (16/04) 

 
PROGRAMA PROHABITA: 

 
* A Câmara tomou conhecimento da candidatura do Município ao programa 

PROHABITA, cujo objectivo visa o realojamento de 532 agregados familiares carenciados, 
mediante a celebração de acordos de colaboração com o Instituto de Habitação e Reabilitação 
Urbana. 

 
ESTUDO DE ACESSIBILIDADES, MOBILIDADE E TRANSPORTES NOS CONCELHOS 
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO OESTE: 
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* Foi presente o relatório da 2.ª fase do estudo referido em epígrafe, que sintetiza as 
principais orientações estratégicas propostas para as acessibilidades, mobilidade e transportes da 
Região Oeste. O Senhor Presidente solicitou aos restantes membros da Câmara que dêem os 
contributos e sugestões que julgarem necessários. 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 
* Foi presente o texto do Pacto para Competitividade e Inovação Urbanas, a celebrar com 

os diversos parceiros, no âmbito da rede ECOS – Energia e Construção Sustentáveis. 
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 

da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 
 
* Foi presente uma proposta par dar continuidade ao protocolo celebrado com a 

Acompanha – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, no âmbito do projecto “Porto Mais 
Seguro”, aprovado em reunião de 5 de Março de 2007. 

- Deliberado deferir. 
 

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE PENICHE E 
BALEAL: 

 
* Na sequência da reclamação apresentada pela empresa Construções Pragosa, S.A., em 

resposta à audiência prévia realizada nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 
de Março, foi presente uma informação da Comissão de Análise das Proposta, datada de 1 de 
Outubro de 2008, dando conhecimento de que concorda com as observações apresentadas pela 
empresa concorrente e apresentando uma rectificação ao Relatório de Análise das Propostas a 
qual propõe uma alteração do adjudicatário. 

- Deliberado proceder a nova audiência prévia escrita dos concorrentes, comunicando a 
intenção da adjudicação à empresa Construções Pragosa, S.A., pelo valor de 178.071,37 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a empreitada referida em epígrafe. (778/DOM) 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Insónias”, 

sito na Rua do Lapadusso, em Peniche, de que é exploradora a Senhora Maria Rosalina Gil 
Gomes Pereira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 04.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2009. 

 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da 

Praia”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, de que é exploradora a Senhora Maria 
Cristina Lagarto António Campos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Maio de 2009. 

 
* Das 06.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 
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Afrodite”, sito na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, de que é explorador o Senhor João António 
Cardoso Estrelinha. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 06.00 às 02.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2009. 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Sal e Brasa”, sito na Avenida do Mar, em Ferrel, de que é exploradora a firma Marés 
Ofuscantes – Churrascaria e Snack-Bar, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Março de 2009. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 
 
* Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara para alienação ao 

Município de Óbidos do terreno onde esteve instalado o antigo Aterro Sanitário Intermunicipal 
das Gaeiras. 

- Deliberado, na sequência da deliberação tomada em 28 de Abril de 2008, alienar ao 
Município de Óbidos, pelo valor de 587,92 €, a parte indivisa do prédio rústico, sito em Casal 
Codorno, freguesia de Gaeiras, concelho de Óbidos, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Óbidos sob n.º 372, da freguesia de Gaeiras, e inscrito na matriz predial rústica da freguesia 
de São Pedro sob o artigo 17, secção M4. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador não participou na apreciação e votação deste 
assunto. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L5/98, em nome de Jorge Manuel Santos Afonso, para loteamento de um 

prédio rústico, sito na Estrada Municipal 578, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores, 
acompanhado, agora, de informação da DPOI sobre os encargos a pagar pela alteração aprovada 
em reunião de 25 de Agosto de 2008, e de informação do DPGU sobre os motivos que 
conduziram à referida alteração. 

- Considerando que a alteração ao loteamento foi solicitada pela Câmara, já após a 
aprovação e emissão do alvará de loteamento, como forma de permitir o prolongamento da Rua 
do Jardim Infantil, com a ligação à estrada municipal, e articular a rede viária com a outra 
operação de loteamento contígua, a norte, cujo projecto estava em fase de apreciação pela 
Câmara, o que obrigou o requerente a deslocar um PT cuja construção já estava aprovada e em 
curso, a Câmara deliberou não cobrar as compensações pela alteração da área de equipamento, 
uma vez que esta foi feita a pedido e no interesse do Município, devendo serem pagas apenas as 
taxas. 

 
* Proc.º N.º L1/2006, em nome de Civiserra – Construções, L.da, para loteamento de um 

prédio sito em “Eira Velha”, Serra d'El-Rei, acompanhado de informação sobre a necessidade de 
se proceder a obras de ampliação das redes de abastecimento de água e de drenagem de esgotos, 
exteriores ao loteamento, cuja extensão e custo ultrapassam o que normalmente é exigido para 
uma operação urbanística desta dimensão. 
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- Após a análise do processo, a Câmara deliberou remeter o assunto aos SMAS para que 
estes serviços clarifiquem a possibilidade do titular deste processo construir a conduta até ao 
cruzamento da Rua da Cascalheira com a Rua do Forno da Cal e o promotor do loteamento 
situado a norte construir a parte restante da conduta, ou seja até ao reservatório. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente o processo N.º 137/07, em nome de Dário Albano Zina Pimpão, para 

alteração e ampliação de moradia e comércio, sita no Largo dos Remédios, em Peniche, já 
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de uma exposição de alguns moradores da 
zona sobre a mudança do tradicional uso residencial para uso de habitação e comércio. 

- Deliberado informar os exponentes que o projecto foi deferido com o parecer favorável 
do IGESPAR e de que a Câmara não dispõe de regulamento ou plano que permita o 
indeferimento da construção do estabelecimento comercial. Deliberado informar, também, que a 
Câmara terá em conta as condições do local aquando do licenciamento comercial, 
nomeadamente na fixação do horário de funcionamento. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe da Divisão Financeira, 
servindo de Directora do Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


