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ACTA N.º 28/2009 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 2 DE JULHO DE 2009: 

 
Aos dois dias do mês de Julho do ano dois mil e nove, 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, 
extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezoito 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 DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 15 de Junho último, 

tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 22 de Junho de 2009, do Grupo Desportivo Atouguiense, comunicando 

a eleição da nova direcção daquele grupo desportivo para a época 2009/2010. 
- Deliberado felicitar os novos órgãos sociais pela eleição e desejar-lhes os melhores 

sucessos no exercício das suas funções. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 27 de Abril de 2009, do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar as despesas com a realização 
do Jornal Mar Alto, ano lectivo 2008/2009. 

- Deliberado concederão Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde um subsídio, no 
valor de 300,00 €. (P.º 13/01) 

 
* Ofício n.º 522, datado de 29 de Junho de 2009, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar as despesas com a 
realização da 3.ª edição “Pintar Atouguia da Baleia”. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 
250,00 €. (P.º 28) 

 
* Informação, datada de 25 de Junho de 2009, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a atribuição de diverso apoio logístico e financeiro destinado à realização da 2.ª etapa 
Bodyboard, inserida no Circuito de Surf e Bodyboard de Peniche – 2009. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o aluguer do contentor e oferta de troféus e 
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T-shirts. 
 
* Carta, datada de 2 de Junho de 2009, do Senhor Francisco Manuel Nunes Alexandre, 

solicitando a isenção do pagamento das fotocópias facultadas nos serviços e respeitantes ao 
processo R1870/06, em virtude de não possuir condições financeiras para a assumpção deste 
encargo. 

- Deliberado informar o requerente de que as taxas que têm sido cobradas estão previstas 
no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, aprovado pela Assembleia 
Municipal, órgão que tem a competência para aprovar as taxas e os regulamentos com eficácia 
externa, e que o referido regulamento não prevê a isenção solicitada. 

 
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: 
 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 4 enxadas de cantoneiro, 4 cabos para enxada, no valor estimado de 60,40 €; 
- 15 metros de lancil, para colocação na Rua do Meio, junto aos Bombeiros naquela 

freguesia, no valor estimado de 33,00 €; 
 
Freguesia de Ajuda: 
- 15 m2 de pastilha cor de rosa, 11 m2 de pastilha cor verde, 6 sacos de cola especial, 1 

saco de betume cor de rosa, 1 saco de betume cor verde, 5 sacos de cimento, 0,5 m3 de areia de 
reboco, pedra mármore para escada, pedra mármore para o cimo do muro, destinados a colocar 
nas escadas entre o Bairro da Prageira e a Urbanização Dunamar, em Peniche, no valor estimado 
de 824,68 €. 

 
Freguesia de Atouguia da baleia: 
- 80 Kgs de sacos do lixo de 156 litros; 
- 3 paletes de cimento, no valor estimado de 504,00 €; 
- 200 metros de lancil de cimento de 12, 50 peças de rampa, 250 metros de pavê, 5 

carradas de pó de pedra, para aplicação na Rua 1.º de Maio e Rua da Graça, naquela Vila e Rua 
da Fonte Nova, em Casais Brancos, e na Rua das Flores, em Reinaldes, no valor estimado de 
1.575,00 €; 

- 50 vergas de ferro de 10, 3 paletes de tijolo de 15, 4 paletes de cimento, 200 metros de 
lancil de 8, 1 carrada de areia média, 1 carrada de brita n.º 2, 21 metros de azulejo branco, 9 
metros de piso, 2 baldes de tinta, para a realização de trabalhos no cemitério da Ribafria, no 
valor estimado de 1.934,59 €. 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO: 

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, uma proposta de Declaração de Compromisso, 

no âmbito da Candidatura apresentada ao QREN – POVT – Programa Operacional Valorização 
do Território, em articular ao Eixo IX – Regulamento Específico Infra-Estruturas e 
Equipamentos Desportivos. 

- Deliberado assumir, na qualidade de dono da obra, todo o empenho e compromisso na 
execução da totalidade das empreitadas a realizar no âmbito da operação relativa à construção do 
Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche. 
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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 7.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Bora Bora”, sito na Rua da Alegria, n.º 43, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Jorge 
Alberto Santos Louzeiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 4.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2009. 

 
* Das 8.00 às 22.00 horas, para o estabelecimento de café/snack bar, denominado “Café 

Millenium”, sito no Casl das Figueiras, na Fonte Boa, n.º 10, em Peniche, de que é proprietária a 
Senhora Maria Teresa Ferreira da Silva Almeida Garcia. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 22.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2010. 

 
* Das 7.00 às 19.00 horas, para o estabelecimento de talho, denominado “Talho Nini”, 

sito na Rua de São João, n.º 9, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Nídia Barreto 
Carvalho Faustino. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 19.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2010. 

 
* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de casa de pasto, denominado “A 

Paparoca”, sito na Rua 1.º de Maio. Loja 3, Pavilhão Polivalente, em Peniche, de que é 
proprietária a Senhora Maria Adelaide Gonçalves Cordeiro Oliveira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2010. 

 
* Das 7.30 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Cervejaria Tropical”, sito no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, de que é proprietário o 
Senhor Vítor Manuel Ferreira Martins. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.30 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2010. 

 
* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de cafetaria/gelataria, denominado 

“Iceberg”, sito no Largo Nossa Senhora da Guia, n.º 4, e Ferrel, de que é proprietária a Senhora 
Maria de la Salete Leal Martins Nunes. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2010. 

 
* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria/geladaria, denominado 

“Mar à Vista”, sito na Rua Cidade Viseu, n.º 43, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Ângelo José Guilherme d’Anunciação. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2010. 

 
* Das 20.00 às 8.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casa do 
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Cais”, sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Vasco Norberto Santos Mota. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 20.00 às 8.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2009. 

 
* Das 11.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pizza e 

Picanha para ti, L.da”, sito na Avenida do Mar, n.º 46, em Peniche, de que é proprietária a firma 
Pizza e Picanha para ti, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 11.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Junho de 2010. 

 
* Requerimento, em nome de André Nunes, Unipessoal, L.da, solicitando o 

prolongamento do horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado “Bar da 
Praia”, sito na Praia do Baleal, até às 6.00 horas, às Sextas-feiras e Sábados, durante os meses de 
Julho e Agosto próximos. 

- Deliberado autorizar o prolongamento do horário de funcionamento às Sextas-feiras e 
Sábados, até às 6.00 horas, durante os meses de Julho e Agosto de 2009. 

 
* Requerimento, em nome de Bruno Bairros, solicitando o prolongamento do horário de 

funcionamento do seu estabelecimento, denominado “Bar do Bruno”, sito na Praia do Baleal Sol 
Campismo, até às 6.00 horas, às Sextas-feiras, Sábados e vésperas de feriado, durante a próxima 
época balnear. 

- Deliberado autorizar o prolongamento do horário de funcionamento às Sextas-feiras, 
Sábados e dias feriados, até às 6.00 horas, com validade até 30 de Setembro de 2009. 

 
* Carta, datada de 18 de Junho de 2009, da gerência do Bar do Bruno, solicitando a 

atribuição de um horário de funcionamento, com carácter excepcional, até às 6.00 horas, nos dias 
19 e 20 de Junho, no âmbito das celebrações do “Dia Internacional do Surf”. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido em 18 de 
Junho de 2009. 

 
REDUÇÃO DE HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS BARES MYSTIC E JONAS: 
 

A Câmara analisou os pareceres emitidos pelas entidades consultadas sobre a sua 
intenção de reduzir o horário de encerramento dos Bares Mystic e Jonas. 

Deliberou solicitar à entidade exploradora do bar Mystic a entrega de cópia da posição do 
condomínio do prédio onde o referido estabelecimento está inserido, assim como solicitar 
informação à PSP sobre eventuais queixas dos vizinhos em relação ao ruído provocado pelo 
funcionamento do bar em questão. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Desafectação de terrenos do domínio público: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 25 de Junho de 2009, da SEGAAOM, 

acompanhada do respectivo processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio 
público uma parcela de terreno, com a área de 459,00 m2, sita na Estrada Nacional 114, no lugar 
e freguesia de Atouguia da Baleia, para integração no domínio privado do Município, uma vez 
que no respectivo inquérito não foi apresentada qualquer reclamação. 
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- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação da parcela de terreno do 
domínio público e a sua integração no domínio privado do Município, nos termos da alínea b) do 
n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (32/03) 

 
* Foi presente uma informação, datada de 25 de Junho de 2009, da SEGAAOM, 

acompanhada do respectivo processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio 
público uma parcela de terreno, com as área de 33,14 m2, sita no lugar e freguesia de Ferrel, para 
integração no domínio privado do Município, uma vez que no respectivo inquérito não foi 
apresentada qualquer reclamação. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação da parcela de terreno do 
domínio público e a sua integração no domínio privado do Município, nos termos da alínea b) do 
n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (32/03) 

 
Habitação social: 

 

* Informação, datada de 15 de Junho de 2009, da técnica superior de serviço social, 
propondo, por motivos de alteração nos rendimentos do agregado familiar, a reapreciação do 
valor da renda de casa, respeitante ao fogo, sito no Edifício Coosofi, B – 7.º D.to tardoz, em 
Peniche, de que é titular a Senhora Maria do Carmo Vagos Henriques. 

- Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 39,20 €. 
 

 * Informação, datada de 15 de Junho de 2009, da técnica superior de serviço social, 
propondo, apresentando cálculos efectuados aos rendimentos dos agregados familiares 
recentemente objecto de atribuição de habitação social, cujas mensalidades serão as seguintes: 
 - Jorge Manuel Silva Santos, Edifício Coosofi, R/c letra C, f.te – 22,50 €; 
 - Octávio Fernandes Silva, Bairro do Calvário, n.º 99 – 22,50 €; 
 - Deliberado fixar ambas as rendas, conforme proposto, em 22,50 € mensais. 
 
Extracção de resina no pinhal municipal: 
 

 * Foi presente a informação n.º 32, datada de 4 de Junho de 2009, da Divisão de 
Ambiente e Serviços Urbanos, informando do resultado da consulta prévia efectuada às 
propostas apresentadas por dois prestadores de serviço para a extracção de resina no pinhal 
municipal, tendo proposto a adjudicação à firma Costa & Irmãos, L.da.  

- Deliberado adjudicar a prestação do serviço de extracção de resina no Pinhal Municipal 
do Vale Grande à empresa Costa & Irmãos, L.da, pelo valor de 0,25 €/bica, a que acrescerá o 
IVA, conforme proposto. 
 
PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ABRIGO “CANTINHO DOS SÉNIORES”: 

 

A Câmara, face à intenção da Junta de Freguesia de S. Pedro instalar um abrigo 
denominado Cantinho dos Seniores, no Largo da Ribeira, e não concordando com a localização 
proposta, decidiu convidar a Presidente da referida Junta de Freguesia a estar presente na 
próxima reunião, para analisar o assunto. 
 
ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL: 
 

Foi presente a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acompanhado de uma 
informação onde constavam os esclarecimentos solicitados pelos Vereadores sobre este assunto 
em anteriores reuniões. 
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A Câmara deliberou aprovar a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, e remetê-la à 
Assembleia Municipal para a necessária aprovação. 

Nesta altura o Senhor Vereador Jorge Gonçalves saiu da reunião por motivos 
particulares. 
 
PROJECTO GPS – GESTÃO DE PROXIMIDADE PARA A SOLIDARIEDADE: 

 
Foi presente a informação do Sector de Acção Social, onde evidenciava a 

imprescindibilidade da continuação do projecto GPS, iniciado no passado mês de Abril e 
financiado até final do mês de Junho pela iniciativa comunitária Equal. 

Referiu também que este projecto tinha sido viabilizado mediante a participação formal 
do Município de Peniche na parceria de desenvolvimento do projecto Anim@te, criado a partir 
da rede temática “Animação Territorial”. 

Propunha, por último, para viabilizar a continuação do projecto, a afectação de um 
subsídio à ADEPE, para financiar os recursos humanos afectos ao projecto, nomeadamente um 
Educador Social e um Técnico de Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues perguntou se o projecto GPS estava englobado no 
programa Prohabita. 

O Senhor Presidente respondeu negativamente, acrescentando que era um trabalho de 
proximidade nos bairros sociais, com famílias carenciadas. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues perguntou o porquê da escolha da entidade ter 
recaído na ADEPE, uma vez que, para justificar o subsídio para funcionamento, já atribuído 
anteriormente pela Câmara, tinha apresentado prestação de contas, cujo relatório do Conselho 
Fiscal não estava assinado por todos os seus elementos, manifestando a sua estranheza por essas 
contas não estarem assumidas por todo o Conselho Fiscal. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que não entendia a razão desta situação, 
uma vez que se se tivesse tratado atempadamente dos procedimentos concursais para admissão 
dos referidos técnicos, não seria necessário agora estar a atribuir um subsídio a uma entidade da 
qual o Município também fazia parte. 

A Adjunta da Presidência explicou os antecedentes do projecto, assim como o trabalho 
realizado e a realizar. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador, reconhecendo os custos do projecto, propôs que 
fosse atribuído um subsídio à ADEPE, no valor de 9.000,00 euros para dar continuidade ao 
projecto GPS. 

A Câmara deliberou, por maioria, atribuir um subsídio à ADEPE no valor de 9.000,00 
euros, para dar continuidade ao programa GPS, com o voto contra do Senhor Vereador Paulo 
Rodrigues, por não concordar com a forma utilizada para assegurar a continuidade do projecto. 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes não participou nesta deliberação. 
 
PROJECTO DE REGENERAÇÃO URBANA: 

 
O Senhor Presidente comunicou que era com grande satisfação que anunciava que a 

candidatura da parceria para Regeneração Urbana tinha sido aprovada. Historiou as diligências 
efectuadas e felicitou também os parceiros desta candidatura, que tinham também contribuído 
para o seu sucesso. 

Por último, manifestou uma palavra de reconhecimento pelo compromisso assumido pelo 
Governo nesta matéria. 
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O Senhor Vereador Paulo Rodrigues, em nome do PSD, concordou com as palavras de 
regozijo pela aprovação da candidatura à parceria da Regeneração Urbana, que considerava a 
mais importante de há 12 anos para cá. 
 
TRAVESSIA A NADO DA BERLENGA A PENICHE: 

 
O Senhor Vereador Francisco Salvador propôs um voto de felicitação a Sérgio da Glória, 

pela concretização da Travessia a nada da Berlenga a Peniche, em sete horas. 
A Câmara deliberou aprovar o voto de felicitação proposto. 

 
MUSEU DE ATOUGUIA DA BALEIA – 2.ª FASE: 

 
O Senhor Vice-Presidente comunicou que se tinha realizado o acto público de abertura de 

propostas do concurso relativo à 2.ª fase do Museu de Atouguia da Baleia. 
Deu uma explicação pormenorizada sobre os concorrentes e o valor das respectivas 

propostas. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
CORRIDA DAS FOGUEIRAS: 

 
O Senhor Vice-Presidente dirigiu uma palavra de saudação a todos os trabalhadores 

municipais que tinham colaborado na realização da última edição da Corrida das Fogueiras, que 
tinha contado com um número recorde de participantes. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e trinta 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, José Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


