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ACTA N.º 34/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009: 
 
Aos sete dias do mês de Setembro do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores Jorge 
Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, 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 Vice-Presidente, eram dezoito horas e trinta minutos. 
Os Senhores Presidente da Câmara e Vereador Jorge Gonçalves não assistiram à reunião, 

por, na mesma altura, participarem numa reunião de trabalho sobre assuntos de interesse do Município.  
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 ANTES DA ORDEM DO DIA 
VOTO DE PESAR: 
 
 A Câmara deliberou aprovar um voto de pesar pelo falecimento de António Manuel 
Mamede Diogo, ex-funcionário desta Autarquia e membro da secção de xadrez da Associação de 
Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, que tão brilhantemente representou Peniche 
nesta modalidade, tanto a nível nacional como internacional, e apresentar condolências à família 
enlutada. 

A Câmara deliberou ainda estudar a viabilidade de, no decurso de cada ano escolar, 
realizar um torneio de xadrez, denominado António Manuel Mamede Diogo. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 2009/1089, datado de 9 de Julho de 2009, da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, relativo à adesão do Município de Peniche à Associação de Municípios de Fins 
Específicos e a cessão da sua participação social na Resioeste – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, S.A. para a referida associação. 

- Deliberado:  
a) Na sequência da conversão da Comunidade Urbana do Oeste em Associação de 

Municípios de Fins Específicos, aprovada pela Câmara em reunião de 13 de Julho de 2009 com 
os respectivos estatutos, aprovar a adesão do Município à referida associação. 

b) Aprovar a cessão, pelo seu valor nominal, da participação social do Município de 
Peniche na Resioeste – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. para a associação 
agora criada e atrás referida. 

c) Remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para a necessária aprovação. 
 
* Carta, datada de 24 de Agosto de 2009, em nome de Lígia Chagas, mandatária do 

Senhor Rui Lopes Leitão, apresentando uma proposta de aquisição de uma parcela de terreno 
destinada a logradouro, sita na Rua José Formosinho Sanches, n.º 2, na Ilha do Baleal. 

- Deliberado indeferir. 
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* Ofício n.º 454/2009, datado de 1 de Setembro de 2009, da Freguesia de Serra d’El-Rei, 
solicitando apoio financeiro para a realização da 13.ª edição do Festival de Bandas Filarmónicas, 
que terá lugar no próximo dia 20 de Setembro. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 1.000,00 €. 
Deliberado, ainda, rever a deliberação de 13 de Julho de 2009,no sentido de passar a 

constar que o valor do subsídio atribuído à Freguesia de Atouguia da Baleia, destinado ao II 
Encontro de bandas Filarmónicas, é de 1.000,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 25 de Agosto de 2009, do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de 

Bolhos”, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas 
efectuadas com a realização do seu 11.º Festival de Folclore. 

- Deliberado conceder ao Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos” um subsídio, no 
valor de 250,00 €. (P.º 11/04) 

 
* E-mail, datado de 12 de Agosto de 2009, do Sporting Clube da Estrada, solicitando 

diverso apoio destinado à Festa em Honra de S. Sebastião. 
- Deliberado conceder ao Sporting Clube da estrada um subsídio, no valor de 300,00 €, 

destinado aos prémios do concurso anual de sueca. 
 
* Carta, datada de 22 de Julho de 2009, da secção de pesca do Clube Stella Maris de 

Peniche, solicitando apoio financeiro destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com a 
deslocação de atletas à Alemanha, a fim de participarem no Campeonato do Mundo de Clubes. 

- Deliberado conceder ao Clube Stella Maris de Peniche (secção de pesca) um subsídio, 
no valor de 1.500,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 19 de Agosto de 2009, do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, 

solicitando apoio no sentido de procederem à remodelação da porta do edifício onde se encontra 
a funcionar “O Aconchego”. 

- Deliberado deferir.  
 
* E-mail, datado de 1 de Setembro de 2009, da Associação de Estudantes da ESTM, 

solicitando a atribuição de um subsídio, destinado à aquisição de 325 T-shirts a distribuir aos 
caloiros de 2009. 

- Deliberado conceder à Associação de Estudantes da ESTM um subsídio, no valor de 
1.095,00 €. 

 
* Informação, datada de 31 de Agosto de 2009, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo o pagamento de subsídios relativoa a despesas efectuadas com a realização da Taça de 
Portugal 2009 – Surf, Bodyboard, Longboard e Kneeboard, que teve lugar de 14 a 19 de Julho. 

- Deliberado conceder ao Península de Peniche Surf Clube um subsídio, no valor de 
350,00 €, e à Federação Portuguesa de Surf um subsídio, no valor de 2.250,00 €. 

 
* Informação, datada de 4 de Setembro, do Senhor Presidente da Câmara, propondo a 

cedência de diverso apoio logístico para a realização de uma festa, incluída na Etapa do Circuito 
Mundial de Bodyboard, que terá lugar no próximo dia 12 de Setembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico proposto. 
 
* Informação, datada de 4 de Setembro de 2009, do Senhor Presidente da Câmara, 

solicitando diverso apoio logístico e financeiro para a realização da Etapa do Circuito Mundial 
de Bodyboard, que terá lugar de 9 a 13 de Setembro. 
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- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder à 
Federação Portuguesa de Surf um subsídio, no valor de 15.000,00 euros. 

Deliberado, ainda, assumir a responsabilidade pelo pagamento dos seguintes encargos: 
Alojamento e alimentação para 22 pessoas, de 8 a 13 de Setembro; aluguer de estrutura 
(contentor ou tenda); aluguer de gerador e contrato EDP para fornecimento eléctrico; dois 
troféus/taças para os primeiros classificados (masculinos/femininos) e taxas para obtenção das 
licenças necessárias. 

 
* Informação, datada de 4 de Setembro de 2009, do Senhor Presidente da Câmara, 

solicitando diverso apoio logístico e financeiro para a realização da 1.ª Etapa do Circuito 
Nacional de Bodyboard, que terá lugar de 14 a 16 de Setembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos seguintes encargos: Alojamento e alimentação, de 14 a 16 
de Setembro; aluguer de estrutura (contentor ou tenda); aluguer de gerador e contrato EDP para 
fornecimento eléctrico e taxas para obtenção das licenças necessárias. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 10419, datado de 27 de Agosto de 2009, da Provedoria de Justiça, remetendo 

o seu parecer relativamente às queixas apresentadas pelo Senhor Luís Alfredo Santos Chagas e 
relativas à actuação do Município na condução do seu processo de reclamação sobre os defeitos 
de construção verificados na sua habitação. (P.º Contencioso) 

 
* Informação, datada de 26 de Junho de 2009, do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, dando conhecimento de estarem reunidas as condições para se iniciar o processo de 
revisão do PDM. 

 
* Informação, datada de 7 de Setembro de 2009, do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, apresentando a sua conclusão quanto ao resultado das queixas apresentadas 
pelo Senhor Luís Alfredo Santos Chagas na Provedoria da Justiça. 

 
* Carta n.º CD/224, datada de 1 de Setembro de 2009, da Associação Portuguesa de 

Planeadores do Território, remetendo o relatório da 1.ª Avaliação da Área de Adesão – Atribuição 
da Bandeira de Prata da Mobilidade ao Município de Peniche. (P.º 31/02) 

 
* Ofício n.º 1114/C, datado de 28 de Agosto de 2009, do STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local, comunicando um pré-aviso de greve para o próximo dia 
16 de Setembro. (P.º 40/06) 

 
* Carta n.º 183.09, datada de 24 de Agosto de 2009, da Casa do Povo de São Roque do 

Faial, agradecendo todo o apoio prestado aquando da sua visita ao concelho. (P.º 17) 
 
* Ofício n.º 13539, datado de 20 de Agosto de 2009, do Presidente da Câmara Municipal 

de Torres Vedras, agradecendo a solidariedade manifestada aquando do falecimento de sua mãe. 
 
* Plano de Contingência Municipal para a Pandemia da Gripe A. 
 
* Relatório de Actividades, do 1.º semestre de 2009, do Centro de Convívio de Peniche. 
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PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contrato de prestação de serviços, contrato de emprego 
inserção e estágios qualificação emprego e estágios profissionais ao serviço em Agosto de 2009. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

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 Ajuda: 
- 570 telhas, destinadas à substituição do telhado do fogo n.º 97, do Bairo do Calvário, 

em Peniche, no valor estimado 399,00 €; 
- 60 litros de tinta, destinados à pintura dos corredores do Bairro Arco-Íris, em Peniche, 

no valor estimado de 131,22 €. 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 2 carradas de pó de pedra, para colocação no estaleiro, no valor estimado de 254,40 €. 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam, 
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, em virtude dos mesmos não 
serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 
 Rodolfo Martinho Jorge, Carolina Martinho Jorge, Filipa Andreia Garcia Cunha, Daniela 
Ferreira Fresco, Tomás Miguel Marques Vitorino, Daniela Sofia Remédios Santos, Raquel 
Guerreiro Cordeiro e Mariana Faustino Cavalheiro. 

- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados. 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 19 de Agosto de 2009, da Técnica Superior de 

Serviço Social, propondo que sejam actualizados os valores dos subsídios a atribuir, no ano 
lectivo de 2009/2010, 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 
subsídios para livros e material escolar a alunos carenciados, conforme proposto, a processar a 
favor dos Agrupamentos de Escolas e até aos montantes adiante mencionados e em face da 
relação dos alunos a apresentar por estas entidades: 

a) Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche  .........................  7.970,00 € 
b) Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde  ...........................  8.080,00 € 
c) Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia  ..................  12.750,00 € 

 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A COLECTIVIDADES DO CONCELHO: 
 
 * Foi presente uma informação, do Senhor Vice-Presidente, propondo a atribuição de 
apoios financeiros, conforme indica, a colectividades do concelho. 
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 - Deliberado conceder os seguintes apoios financeiros às colectividades e clubes 
desportivos a seguir designados: 

Grupo Desportivo de Peniche  .............................................................  61.800,00 € 
Associação de Desporto Amador de Peniche  .......................................  1.552,00 € 
Grupo Desportivo Atouguiense  ............................................................  7.500,00 € 
Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Ferrel  .......................  4.326,00 € 
Associação Cultural Desportiva e Recreativa “A Serrana”  .....................  880,00 € 
União Desportiva e Cultural de São Bernardino  .....................................  880,00 € 
Stella Maris de Peniche  ......................................................................  11.710,00 € 
PAC – Peniche Amigos Clube  .............................................................  1.096,00 € 
Clube Naval de Peniche  ........................................................................  1.464,00 € 
Clube Lazer de Sant’Ana  .........................................................................  527,00 € 
A.E.F.C.R. Penichense  ............................................................................  880,00 € 
Associação do Casal Moinho  ..................................................................  880,00 € 
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro  ......................................  880,00 € 
Clube de Ténis de Peniche ....................................................................  3.288,00 € 
APTO – Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste  .....................  880,00 € 
Centro de Canoagem do Oeste  ................................................................  880,00 € 
PPSC – Península Peniche Surf Clube  ....................................................  880,00 € 
Sporting Clube da Estrada  .......................................................................  880,00 € 
Associação C.R. D. Inês de Castro – Coimbrã  ........................................  880,00 € 
Associação Cultural e Desportiva de Ribafria  .........................................  880,00 € 
Associação C.R. e Desportiva de Casais de Mestre Mendo  ....................  880,00 € 
Associação R. C. de São Lourenço – Carqueja  .......................................  880,00 € 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva dos Bolhos  .....................  880,00 € 
Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos  ..............................  880,00 € 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense  ....................  880,00 € 
Atlético Clube de Geraldes  ......................................................................  880,00 € 
Centro de Actividades R.M. Casais do Júlio  ...........................................  880,00 € 
Centro Social da Bufarda  .........................................................................  880,00 € 
Banda Filarmónica da Soc. Filarm. União 1.º de Dezembro * ..............  5.630,00 € 
Banda Filarmónica da Ass. Cult. Desp. Recr. “A Serrana” *................  5.630,00 € 
Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar” de Ferrel .............  1.910,00 € 
Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”  ....................................  1.910,00 € 
Academia de Música do Stella Maris  ...................................................  1.910,00 € 
Grupo Cantar de Amigos  ......................................................................  1.910,00 € 
Grupo Coral Stella Maris de Peniche  ...................................................  5.400,00 € 
Rancho Folclórico D. Pedro I” de Serra d’El-Rei  ................................  1.910,00 € 
Rancho Folclórico de Geraldes ................................................................  960,00 € 
*Inclui 1.750,00 € para aquisição de um instrumento musical. 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 31 de Agosto de 2009, do Pelouro da 
Educação, propondo que o prazo para apresentação das candidaturas à atribuição de bolsas de 
estudo para o ensino superior, para o ano lectivo 2009/2010, decorra de 12 de Outubro a 30 de 
Outubro de 2008. 

- Deliberado concordar com o prazo de apresentação de candidaturas à atribuição de 
bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, no próximo ano lectivo, proposto pelo Pelouro 
da Educação. 
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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 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de geladaria, denominado “Farggi”, sito 

no Largo da Ribeira, n.º 39, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Jorge Oliveira Ferreira 
& Filho, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2010. 

 
* Das 12.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Cozinha d’El-Rei”, sito na Avenida da Liberdade, n.º 39, em Serra d’El-Rei, de que é 
proprietária a empresa Rucola – Actividades Hoteleiras, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 12.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2010. 

 
* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “Duna”, sito 

na Rua 25 de Abril, n.º 6, em Peniche, de que é proprietária a empresa Pastelaria Duna, L.da. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 

validade até 30 de Setembro de 2010. 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 2009/1140, datado de 17 de Julho de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, remetendo, para adesão, o protocolo de transferência dos direitos de 
exercício societários que originariamente pertenciam e decorreriam da actividade da CIM-Oeste, 
sobre a Pisoeste, EEIM, enquanto titular do capital social desta, transferência esta a operar para 
todos os Municípios que integram esta Comunidade Intermunicipal, podendo assim estes, 
directamente exercer os poderes de, direcção, controlo e fiscalização na Pisoeste, EEIM, que 
estariam reservados a esta Instituição. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar.  
 
  * Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do acordo de cooperação institucional a 
celebrar com o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, o qual visa clarificar os limites e 
o exercício das jurisdições portuária e autárquica, assim como a gestão e afectação de áreas não 
adstritas à exploração do porto de Peniche. 
 - Deliberado aprovar o texto do acordo de cooperação. 
 
CARTA EDUCATIVA: 
 
 O Senhor Vice-Presidente comunicou que a Carta Educativa do Município de Peniche 
estava a ser monotorizada por uma Comissão constituída para o efeito, descrevendo o trabalho já 
realizado. 
 O Senhor Vereador Paulo Rodrigues solicitou que fosse feito um ponto de situação 
escrito sobre a construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia e dos Centros Escolares 
de Ferrel, Serra d’El-Rei e Peniche. 
 O Senhor Vice-Presidente deu uma informação pormenorizada sobre as negociações em 
curso com a DREL. 
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ESTUDO DE ARRUAMENTO: 
 

* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi novamente 
presente um estudo de arruamento para a Urbanização António Mateus da Silva/Rua Principal, 
em Casais do Júlio. 

- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos e informar a titular do processo L7/08 do 
estudo agora aprovado. 
 
REMODELAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR ADJACENTE À IGREJA DE SÃO LEONARDO: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 6 de Agosto de 2009, do Técnico Superior de 

Arqueologia, dando conhecimento da impossibilidade da realização da intervenção arqueológica 
prévia no espaço exterior adjacente à Igreja de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, em virtude 
do projecto referido em epígrafe já ter sido executado pelo promotor. 

- Tomado conhecimento. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Sociedade da Construções José Manuel Martins, L.da, para construção de 

edifício de habitação, na Avenida do Mar, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado informar a requerente de que a pretensão não é viável, pelos motivos 

referidos nas informações dos SMAS, de 14 de Agosto de 2009, e do chefe da DGUO, de 25 de 
Agosto de 2009. 

 
* Em nome de Ana Cláudia Correia da Conceição Simões, para construção de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua Bernardino Simões, em São Bernardino. 
- Deliberado viabilizar, nas condições referidas no parecer técnico da DGUO, de 27 de 

Agosto de 2009.  
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 127/08, em nome de José Rui Oliveira Martins, para proceder à alteração da 

esplanada, sita no Largo da Ribeira, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado aprovar e licenciar. 
 
* Proc.º N.º 204/09, em nome de Ana Paula da Costa Viegas, para proceder à ampliação e 

alteração de um edifício, sito na Rua Joaquim António de Aguiar, em Peniche. 
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável da DRCLVT, que é vinculativo. 
 
* Proc.º N.º 148/09, em nome de Jorge António Gonçalves da Silva, para proceder a 

alterações na moradia, sita na Rua Salvador Franco, n.º 15, 17 e 19, em Peniche, já presente em 
reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o projecto, devendo apresentar os projectos das especialidades. 
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* Proc.º N.º 189/09, em nome de Odilia Maria C. A. Silvério e Outros, para proceder à 
legalização de um edifício de habitação, sito na Avenida do Mar, n.º 96, em Peniche. 

- Deliberado aprovar o projecto, nos termos do parecer técnico da DGUO, de 24 de 
Agosto de 2009. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Pareceres técnicos, da DGUO, datado de 31 de Agosto de 2009, e da DRCLVT, datado 

de 10 de Agosto de 2009, sobre a proposta de remodelação e ampliação do edifício municipal de 
restauração e bebidas, situado na Avenida 25 de Abril, em Peniche. 

- Deliberado indeferir. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas, 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,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 

 
 


