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ACTA N.º 35/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009: 
 
Aos vinte e um 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 
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 catorze horas e quarenta e cinco minutos. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves apenas participou na reunião a partir das quinze 

horas e trinta e cinco 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, intervieram: 
 
- Virgínia Marques, que solicitou que a Câmara lhe atribuísse uma habitação social ou lhe 

arranjasse um emprego estável, visto agora morar com a sua mãe, que tinha dificuldades de 
mobilidade, e com o seu marido, que é reformado desde os 28 anos, devido a problemas 
hepáticos. Acrescentou que tinha um emprego instável na ESIP, que corria o risco de ficar 
desempregada e de não poder pagar a renda de casa. 

O Senhor Presidente explicou a orientação do Executivo em termos de habitação social, 
assim como o trabalho desenvolvido nesta área junto do IHRU que culminou na aprovação de 
uma candidatura ao programa Prohabita, já aprovada e a operacionalizar provavelmente no 
próximo mandato. 

A Adjunta da Presidência disse que a citada munícipe estava a residir numa casa sem 
carências habitacionais e que não estava contida nos 172 processos de pedidos de atribuição de 
habitação, mas sim nos 23 processos que economicamente não tinham condições financeiras para 
manter o arrendamento. 

O Senhor Presidente comunicou que os serviços da habitação social estavam a tratar do 
programa de apoio ao arrendamento, mas que a munícipe em questão não podia ser incluída no 
referido programa por já ter trinta e seis anos. 

A Adjunta da Presidência disse que iria acompanhar a situação e que iria também ver 
quais os apoios que poderia recorrer a nível de segurança social. 

 
- Carlos Tiago, que solicitou informação sobre o ponto de situação do processo de 

redução do horário de encerramento do Bar Mystic e do Jonas Bar. 
Disse ainda que a situação se mantinha na rotunda do dispensário e que perguntou que 

medidas haviam sido adoptadas em relação à iluminação pública do Centro de Saúde. 
Disse, por último, que tinha acompanhado o Comandante Operacional pela zona antiga 

da cidade, a fim de serem levantados problemas de trânsito e falta de sinais. 
O Senhor Presidente disse que iria solicitar um ponto de situação sobre o processo dos 

bares referidos e que iria solicitar o agendamento da situação da rotunda do dispensário à 
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Comissão Municipal de Trânsito, que só deveria reunir para o próximo mandato. 
O Senhor Vice-Presidente disse que os serviços municipais estavam já a substituir os 

sinais de trânsito e a pintar as passadeiras para peões, após as intervenções de pavimentação de 
estradas que foram efectuadas na cidade e no resto concelho 

O Senhor Presidente propôs que fosse efectuada uma reunião para a próxima sexta-feira, 
dia 25 de Setembro, pelas quinze horas, para avaliar as propostas de resolução dos problemas de 
trânsito focados. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que numa reunião da Comissão Municipal de 
Trânsito tinham sido discutidos os problemas focados e que tinham sido apontadas soluções. 
Acrescentou que agora verificava que nada tinha sido feito e que tinham perdido o tempo a 
discutir o assunto. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que tal não correspondia á verdade pois o 
trabalho tinha sido feito, o assunto tinha sido agendado para a reunião da Comissão de Trânsito, 
mas, nessa reunião, ficou acordado discutir o assunto em futura reunião da Comissão Municipal 
de Trânsito. 

Sobre a iluminação pública do Centro de Saúde de Peniche, o Senhor Presidente deu uma 
explicação pormenorizada sobre os contactos desenvolvidos com a ARSLVT e com o Centro 
Hospitalar Oeste Norte, evidenciando as insuficiências orçamentais e financeiras daquelas 
entidades para a concretização das necessárias obras. 

O Senhor Carlos Tiago perguntou ainda se a Câmara teria hipótese de ter uma conversa 
com os responsáveis do Centro de Saúde a fim de arranjar uma solução para a marcação de 
consultas que evitasse a deslocação dos utentes às quatro horas da madrugada. 

O Senhor Presidente disse que iria abordar o problema junto do Centro de Saúde, 
lembrando que uma das principais justificações para a manutenção deste problema é o facto de 
não ter sido ainda criada qualquer unidade de saúde familiar. 

 
- José Lourenço e Laura Farto, que se queixaram do ruído produzido pelo funcionamento 

do estabelecimento comercial, denominado “A Caseirinha”. Relataram as incomodidades de que 
eram alvo, nomeadamente a provocada pelo exaustor de fumos. 

O Senhor Presidente comunicou que, face à incomodidade provocada pelo ruído do 
funcionamento do referido estabelecimento, se poderia efectuar uma medição do ruído na casa 
dos citados munícipes, nos dias de maior movimento. 

O Senhor Presidente disse que solicitou à DASU que avaliasse a situação do ruído e que 
iria mandar os serviços contactar a EDP para resolver o problema do poste de energia eléctrica. 

 
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: 
- No dia 7 de Setembro, reuniu com a Administração do Centro Hospitalar Oeste Norte 

para avaliar a resolução do problema da iluminação pública dentro do Centro de Saúde de 
Peniche e onde tinha sido proposto que a Câmara Municipal suportasse 1/3 dos encargos de tal 
obra, situação que iria ser estudada. 

- No dia 7 de Setembro, e na sequência da abordagem efectuada pela ASAE ao Forte S. 
João Baptista, nas Berlengas, participou numa reunião com elementos dos corpos sociais da 
Associação “Amigos das Berlengas” e representantes da ASAE, onde foi acordado um conjunto 
de medidas temporárias para que o citado Forte pudesse funcionar até 13 de Setembro. Disse 
ainda que tinha reunido com a Direcção da Associação, no dia 18, onde tinha sido equacionada a 
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possibilidade do Forte S. João Baptista trabalhar em mercado aberto e sido analisados os 
requisitos legais necessários para a concretização dessa possibilidade. 

- No dia 8 de Setembro, reuniu com os representantes das entidades integradas na 
Parceria para a Regeneração Urbana, com vista a ser criada a Unidade de Gestão. 

- No dia 9 de Setembro, reuniu com a Estradas de Portugal, onde foi equacionada a 
possibilidade da rotunda da estrada para a Praia Supertubos ser utilizada para a colocação de uma 
estrutura de boas vindas ao Campeonato Mundial de Surf. 

- No dia 9 de Setembro, assistiu à festa realizada no Fórum da Parreirinha pelos múltiplos 
projectos de desenvolvimento social das camadas jovens. 

- No dia 9 de Setembro, reuniu com a Direcção da Associação dos Bolhos sobre o 
projecto das suas instalações que, dado os custos envolvidos, deverá ter um desenvolvimento 
faseado e com a Secção de Xadrez da Associação Recreativa de Peniche, onde foi apresentado 
um conjunto de propostas de actividades. 

- No dia 13 de Setembro, participou no Torneio de Sueca, organizado pelo Sporting 
Clube da Estrada. 

- No dia 14 de Setembro, efectuou uma reunião de trabalho com Clube Naval de Peniche 
para encontrar uma solução transitória para as instalações daquele clube, reunião que foi 
continuada no dia 18 e onde foi acordado alugar três contentores para servirem de sede 
provisória, sendo o aluguer de dois dos contentores suportado pela Câmara. 

- No dia 15 de Setembro, comunicou que tinha participado no início do ano lectivo, 
assinalando as instalações remodeladas do Jardim Infantil da Colónia Balnear e da Escola n.º 4. 

- No dia 15 de Setembro, reuniu com representantes da Direcção Regional do STAL e 
efectuou uma reunião de trabalho com a ARHTejo, a Autoridade Marítima e a Rip Curl para a 
implementação das condições necessárias para a realização do Campeonato Mundial de Surf. 

- No dia 16 de Setembro, reuniu com o representante da empresa Rogério & Filhos, L.da, 
promotora de um loteamento nos Casais de Mestre Mendo, para avaliar as reclamações dos 
habitantes daquela povoação sobre os problemas de iluminação pública e de reposição de piso de 
arruamento. 

- No dia 16 de Setembro, participou na entrega de prémios da etapa do Campeonato do 
Mundo de Bodyboard, realizada pela primeira vez em Peniche, e com os representantes da Liga 
dos Combatentes, para ser encontrado um local para implantação do monumento aos 
combatentes, que seria em princípio junto à rotunda da Avenida Heróis do Ultramar e Rua Dr. 
João de Matos Bilhau. 

- No dia 17 de Setembro, reuniu com o Grupo Desportivo de Peniche, a fim de 
estabelecer as condições do protocolo a celebrar com aquele clube, para utilização do relvado 
sintético municipal, participou também numa reunião da Oeste-CIM e reuniu ainda com três 
proprietários confluentes com a Ribeira da Barroca, onde foram dadas explicações sobre os 
pareceres técnicos elaborados pelos SMAS e pelo DPGU e dado conta do investimento a fazer. 

- No dia 18 de Setembro, reuniu com as empresas ligadas à fileira socio-económica da 
onda, sobre a possibilidade de participarem num espaço conjunto no recinto do Campeonato 
Mundial de Surf. 

- Informou que a ERA realizou no dia 19 de Setembro uma convenção nacional e que 
tinha participado na sessão de abertura, realizada no Externato de Penafirme. Comunicou 
também a cooperação da Câmara, com o envolvimento do Centro Social, no convívio realizado 
no Pinhal de Ferrel, onde foi fornecida uma refeição, mediante uma comparticipação financeira 
por parte da ERA. Referiu ainda que os participantes na iniciativa tinham plantado 1250 árvores 
junto ao caminho envolvente da albufeira de S. Domingos. 

- No dia 19 de Setembro, participou na cerimónia de inauguração das instalações do 
Centro Recreativo e de Melhoramentos dos Casais do Júlio. Comunicou também que tinha 
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participado na iniciativa Sabores, Saberes e Tradições, realizada no Lugar da Estrada, nos dias 
19 e 20 de Setembro, salientando o interesse do evento, a apoiar em anos futuros. Participou 
também no 13.º Festival de Bandas, organizado pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, tendo 
felicitado aquele órgão autárquico pela iniciativa. 

Informou, por último, que tinha realizado uma reunião com todo o Concelho de 
Administração da Enatur, para discutir as condições de instalação de uma pousada na Fortaleza. 
Comunicou que a Enatur tinha reafirmado o interesse neste investimento, e que tinha sido 
sugerida a realização de uma próxima reunião sobre este assunto, já com a participação de 
técnicos do Grupo Pestana. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que tinham sido concretizadas as obras de pavimentação de arruamentos na 

cidade de Peniche, melhoramentos da Escola n.º 4, em que a cobertura tinha sido substituída, 
melhoramento do jardim infantil da Colónia Balnear, melhoramento de espaços exteriores de 
jardins de infância públicos, melhoramento do anexo das instalações do Centro Recreativo e de 
Melhoramentos de Casais do Júlio, melhoramento do espaço anexo da colectividade de 
Reinaldes. 

- Informou que tinha chegado hoje o restante material para acabamento do relvado 
sintético do campo de jogos do Grupo Desportivo Atouguiense. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou sobre o estado de desenvolvimento da contestação que está a ser elaborada à 

acção movida pela Câmara da Lourinhã ao Município de Peniche. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Sugeriu que fosse solicitado à entidade gestora da A8 a retirada da indicação de saída 

para Peniche, colocada na placa situada antes da saída 13 da referida auto-estrada, uma vez que 
não fazia sentido por tal saída não conduzir directamente a Peniche e por haver outra placa na 
saída 14 que indicava a saída directa para Peniche, via IP6. 

- Alertou para a possível ocupação de terrenos eventualmente municipais, situados entre a 
estrada marginal e a ESTM, ocupados por particulares com hortas e até casas e garagens. 
Solicitou que fosse feito um levantamento da situação, relativamente à titularidade desses 
terrenos. 

- Referiu também o mau estado da sinalética e dos rails de protecção da estrada marginal 
norte, solicitando a sua reparação. 

- Sugeriu que fosse efectuada a recuperação do canto que serviu a abrigo ao Clube Bus, 
uma vez que apresentava um aspecto muito degradado e, relativamente à pavimentação de 
arruamentos da cidade, disse que as grelhas se encontravam desniveladas, o que poderia 
constituir perigo para o trânsito. 

- Por último referiu que tinha transitado pela estrada que ligava Bufarda a Atouguia da 
Baleia e que as bermas do citado arruamento estavam muito altas, facto que poderia ser causador 
de acidentes rodoviários. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Informou que tinha recebido uma exposição de Ana Margarida Reis Vicente sobre o 

Centro de Saúde e perguntou se o assunto seria abordado nesta reunião. 
- Disse que há duas reuniões tinha pedido o ponto de situação, por escrito, dos Centros 

educativos e que até à data nada lhe tinha sido entregue. Voltou a solicitar todos os pedidos que 
tinha feito em anteriores reuniões. 
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- Sobre o programa Prohabita, referiu que o Presidente da Câmara tinha dito que traria o 
assunto em próxima reunião e como não o tinha visto na pasta dos assuntos a apreciar nesta 
reunião, perguntou quando é que seria dada informação sobre o citado programa. 

- Solicitou também esclarecimentos sobre o programa Viva o Mar. 
- Em relação às iluminações de Natal, perguntou se já havia alguma decisão sobre a 

atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia e sobre a execução de mini-campos de relva 
sintética, disse que a Câmara tinha apresentado candidatura para 4 campos, havendo só a 
possibilidade de um ser aprovado e que até à data nenhuma candidatura tinha sido aprovada, nem 
nada tinha sido feito. 

- Quanto à reunião com o IPTM, realizada em Lisboa, disse que queria saber o que a 
Câmara pretendia fazer no espaço em negociação e que este assunto ainda não tinha sido 
discutido em reunião de Câmara. 

- Sobre os alcatroamentos disse que achava que tinham sido bem feitos e que se deveria 
pavimentar os arruamentos interiores dos bairros sociais, nomeadamente o bairro Fernão de 
Magalhães, para proporcionar melhor qualidade de vida aos seus habitantes. 

- Solicitou um ponto de situação sobre todos os Planos de Urbanização e de Pormenor em 
curso, em que descrevesse as acções efectuadas em cada um durante este mandato, assim como 
os respectivos custos incorridos. 

- Por último, agradeceu o convite para estar presente na inauguração das instalações da 
Associação Cultural e Desportiva dos Bolhos e disse que não tinha ido a Reinaldes porque não 
tinha recebido qualquer convite. 

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Registou a entrega do relatório financeiro da edição de Sabores do Mar de 2008 e disse 

que tinha recebido um telefonema da Junta de Freguesia de Conceição onde lhe tinham 
comunicado que trabalhadores da Junta de Freguesia da Ajuda andavam a retirar bancos de 
jardim colocados frente ao cemitério de Peniche e a colocá-los em espaços laterais do mesmo 
cemitério. Perguntou ao Senhor Vice-Presidente se sabia alguma coisa sobre este assunto. 

- Solicitou ainda informação sobre o número de outdoors e mini-red que a Câmara 
possuía, os custos de aquisição e a empresa fornecedora. 

 

Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Agradeceu o convite enviado pela Câmara para estar presente em Casais do Júlio e 

comunicou que por motivos pessoais não tinha podido estar presente. 
- Disse que, após os alcatroamentos seria importante para a segurança rodoviária a 

pintura da sua sinalização horizontal nos arruamentos beneficiados. 
- Perguntou, por último, quais eram as tarefas e as comparticipações da responsabilidade 

da Câmara em relação ao Campeonato Mundial de Surf. 
 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Sobre a placa de sinalização indicativa de Peniche, colocada na saída 13 da A8, disse 

que o assunto iria ser colocado na próxima reunião promovida pelo Governo Civil de Leiria, 
sobre matéria rodoviária. 

- Comunicou que iria ser feito um levantamento dos terrenos municipais situados entre a 
marginal e a ESTM, e que iria solicitar ao Comandante Operacional que fizesse um 
levantamento sobre o estudo da sinalética e dos rails da marginal, para posteriormente fazer um 
pedido de intervenção do INAG sobre este assunto. 

- Quanto ao espaço anteriormente ocupado pelo Clube Bus, disse que iria mandar 
reforçar a limpeza do espaço e que iria promover a sua integração nas actividades da Casa da 
Juventude. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que no início do ano tinham sido feitas intervenções de pavimentação nas 

zonas de estacionamento no Bairro de Santa Maria, na zona do CAR II e no bairro social da Prageira. 
- Informou também que há cerca de 10 dias se estava a pintar passadeiras para peões, 

dando-se prioridade às passadeiras junto das escolas. 
- Informou ainda que as tampas de esgoto e as grelhas de recolha de águas pluviais 

estavam a ser niveladas de forma progressiva pelos SMAS e que a estrada que ligava a Atouguia 
da Baleia à Bufarda tinha uma largura superior a 4,5 metros na maioria do seu percurso. 

- Quanto aos bancos de jardim retirados da entrada do cemitério de Peniche, disse que 
havia bancos subaproveitados naquele local e que tinha solicitado à Junta de Freguesia de Ajuda 
para fazer a mudança de dois bancos, por possuir um calceteiro para fazer aquele trabalho. Disse 
ainda que, por lapso, não tinha comunicado este facto ao Presidente da Junta de Freguesia de 
Conceição. 

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Sobre a reunião realizada com a Administração da Enatur, disse que no início das 

negociações se falava em 34 quartos e que agora eram equacionados 70 quartos e perguntou se 
havia disponibilidade de espaço para aquele número de quartos. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que a decisão da escolha do arquitecto para elaboração do projecto estava 

condicionada ao número de quartos a construir e que se iria estudar a sua comportabilidade no 
espaço existente. 

- Comunicou também que se iria colocar guias laterais na estrada de Bufarda/Atouguia da 
Baleia, para além de sinais de limitação de velocidade. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que tinha enviado todas as informações relativas a monitorização da Carta Educativa. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Sobre o programa Prohabita disse que a candidatura tinha sido aprovada e que o acordo 

de colaboração para operacionalização dessa candidatura iria ser implementado. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que nem a candidatura ao programa Prohabita tinha sido votada pelo Executivo 

Municipal, nem o acordo de colaboração referido. Acrescentou que, por isso, gostaria de saber se 
os documentos referidos iriam ser votados ou não pelo Executivo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que a Câmara tinha em sua posse toda a informação sobre o assunto e o que só 

faltava era o acto formal da votação. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu uma explicação pormenorizada sobre o processo de candidatura ao programa 

Prohabita, assim como sobre a sua inscrição nos documentos previsionais para 2009. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Esclareceu que, apesar da informação sobre todo o processo ter sido facultado à 

Vereação, a versão financeira tinha sido contestada pelos Vereadores, recordando a sua 
intervenção sobre a aprovação das GOP’s para 2009. 
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves 
- Disse que não estava de acordo com o entendimento de que a candidatura ao programa 

Prohabita e o acordo de colaboração com o IHRU estivessem aprovados. Acrescentou que a 
questão da aprovação das GOP’s não dava cobertura à não aprovação da candidatura, porque esta 
não era igual ao que constava nas GOP’s. 

- Disse também que o assunto poderia ter vindo a todas as reuniões, mas que a questão 
fulcral era que nunca tinha sido aprovada formalmente pela Câmara, o que punha a questão da 
legalidade sobre a assinatura do acordo de colaboração citado. 

- Disse ainda que o que se passasse sobre este assunto no próximo mandato não lhe 
interessava porque não iria cá estar, mas que, como cidadão, defendia a posição de que o 
programa tinha uma dimensão financeira excessiva e que a Câmara não iria ter capacidade 
financeira para o concretizar. 

- Por último, voltou a lembrar que a celebração do acordo de colaboração com o IHRU 
estava ferida de ilegalidade, por a candidatura ao programa Prohabita não ter sido aprovada pela 
Câmara. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Deu uma explicação sobre o programa “Mais Mar” e disse que a documentação oficial 

sobre o mesmo estava disponível no site da Câmara. 
- Sobre as iluminações de Natal disse que fazia sentido que ainda neste mandato o 

problema fosse resolvido. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Sobre os campos de relvado sintético informou que tinha sido apresentada uma 

candidatura para o bairro de Santa Maria e que ainda estava em estudo. Em relação aos outros 
três campos disse que a Câmara estava a preparar os projectos, que deveriam ser inscritos nas 
GOP’s de 2010. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Quanto à reunião realizada com o IPTM, disse que o primeiro passo tinha sido a 

aprovação da minuta de acordo de cooperação institucional e que se iria começar a trabalhar em 
cada um dos assuntos contemplados no acordo. 

- Disse ainda que a Câmara iria dar ao Campeonato Mundial de Surf o apoio logístico 
que habitualmente dava a este tipo de eventos. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 24 de 

Agosto último e 7 de Setembro corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos 
Senhores Vereadores. 

 
BALANCETES: 

 

Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia dezoito de 
Setembro de 2009, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.034.424,73 € (um milhão trinta e quatro 
mil quatrocentos e vinte e quatro euros e setenta e três cêntimos). 
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Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 183.074,10 € (cento e oitenta e três 
mil setenta e quatro euros e dez cêntimos). 
 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 17 de Setembro de 2009, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

solicitando a aprovação pela Assembleia Municipal da integração do Município na Agência 
Regional de Energia e Ambiente do Oeste – OesteSustentável e a aprovação dos respectivos 
estatutos. 

- Deliberado aprovar a integração do Município na Agência Regional de Energia e 
Ambiente do Oeste e remetê-lo à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. 

 
* Ofício n.º 479/2009, datado de 14 de Setembro de 2009, da Junta de Freguesia de Serra 

d’El-Rei, solicitando apoio financeiro destinado ao pagamento de despesa efectuada com o 
assentamento de calçada no Chafariz da Rua 4 de Agosto e Largo dos Combatentes. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 
2.016,00 €. 

 
* Carta, datada de 11 de Setembro de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento dos 
seguintes serviços prestados na Cantina, relativos ao mês de Agosto: 

- Dia dos Avós; 
- Jantar “1.º Torneio Futebol Veteranos”; 
- Lanches “Construções na Areia”; 
- Refeições “Semana da Juventude”; 
- Almoço “Cicloturismo”; 
- Beberetes “Artes da Dança”; 
- Refeições aos arqueológos dos “Fornos Romanos do Morraçal da Ajuda”; 
- Almoço “Deolinda”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 7.048,35 €. 
 
* Carta, datada de 11 de Junho de 2009, do Sporting Clube Vila Maria, solicitando apoio 

financeiro, destinado à aquisição de material desportivo. 
- Deliberado conceder ao Sporting Clube Vila Maria um subsídio, no valor de 500,00 €. 
 
* Carta, datada de 18 de Setembro de 2009, do Clube Naval de Peniche, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com as instalações 
transitórias da sede daquele clube. 

- Deliberado comparticipar mensalmente em 85% do valor correspondente ao aluguer de 
2 contentores até à conclusão das novas instalações do Clube Naval de Peniche. 

 
* Carta, datada de 29 de Julho de 2009, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando 

apoio financeiro destinado ao pagamento de despesas efectuadas com o consumo de água e 
electricidade no campo de futebol do Baluarte durante a realização da Festa da Nossa Senhora da 
Boa Viagem. 

- Deliberado conceder ao Grupo Desportivo de Peniche um subsídio, no valor de 850,00 €. 
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* Informação, datada de 17 de Setembro de 2009, do Vereador Jorge Abrantes, propondo 
a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Ferrel, destinado a compensar o trabalho 
executado no controlo de acessos à Ilha do Baleal. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um subsídio, no valor de 1.560,00 €. 
 
* Informação, datada de 21 de Setembro de 2009, do Senhor Vice-Presidente, propondo a 

cedência de diverso apoio logístico, destinado à 3.ª etapa de surf e bodyboard, que terá lugar nos 
dias 26 e 27 de Setembro, integrado no Circuito de Surf e Bodyboard de Peniche – 2009, 
organizado pelo Península de Peniche Surf Clube. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. 
 
* Informação, datada de 14 de Setembro de 2009, da Técnica Superior de Recreação, 

Lazer e Turismo, propondo a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de 12 troféus, a 
distribuir no âmbito da realização do 1.º Torneio de Bridge. 

- Deliberado conceder ao Clube Recreativo Penichense um subsídio, no valor de 360,00 €, 
destinado à aquisição de troféus. 

 
* Informação conjunta n.º 26/2009, datada de 16 de Setembro de 2009, do Assistente 

Técnico de Museologia e do Técnico Superior de Arqueologia, remetendo uma estimativa de 
custos para a realização de uma exposição, no Salão Nobre da Fortaleza, intitulada “Peniche: a 
chave do reino – 400 anos a defender Portugal”, em parceria com a Divisão de Infra-estruturas 
do Exército Português, inserida nas comemorações do 4.º centenário da elevação de Peniche a Vila. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas a efectuar com a 
realização da exposição.  

 
* Informação, datada de 21 de Setembro de 2009, do Senhor Vice-Presidente, solicitando 

um aditamento à proposta de subsídio atribuído à secção de ginástica da Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa “A Serrana”, assim como apoio logístico. 

- Deliberado atribuir à secção de ginástica da Associação Desportiva e Recreativa “A 
Serrana” um subsídio, no valor de 750,00 €, bem como o transporte de material aquando das suas 
deslocações. 

 
* Informação, datada de 11 de Setembro de 2009, do Técnico Superior de Geografia, 

propondo, a anulação da candidatura para Construção da Biblioteca Municipal de Peniche, junto 
da Oeste CIM e do Mais Centro, apresentada em 30 de Abril passado, com vista à apresentação 
de uma nova candidatura, em condições mais vantajosas no que concerne ao investimento global 
e à taxa de comparticipação do projecto, numa nova fase de candidaturas. 

- Deliberado aprovar. 
 
* Informação, datada de 10 de Setembro de 2009, do Gabinete de Apoio ao Presidente, 

solicitando a atribuição de apoio logístico, destinado à realização do 1.º Encontro Nacional de 
Kayak Fishing Mar, que terá lugar no próximo dia 4 de Outubro. 

- Deliberado conceder o apoio logístico que materialmente seja possível. 
 
* Informação, datada de 18 de Setembro de 2009, da Adjunta do Senhor Presidente da 

Câmara, propondo a renovação de um subsídio à Adepe destinado à contratação de dois técnicos, 
um Educador Especial e um Técnico de Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental, para 
afectar ao projecto GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade. 

- Deliberado aprovar, por maioria, com o voto contra do Vereador Paulo Rodrigues. 
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* Informação, datada de 16 de Setembro de 2009, da Adjunta do Senhor Presidente da 

Câmara, propondo a atribuição de apoio financeiro destinado a financiar o Banco Alimentar 
contra a Fome Oeste, referente ao ano de 2008. 

- Deliberado atribuir à Partilha – Ajuda Solidária do Oeste um subsídio, no valor de 
750,00 €. 

 
* Informação n.º 75/09, datada de 14 de Setembro de 2009, dos Serviços de Turismo, 

apresentando uma relação dos apoios prestados durante uma recepção proporcionada no Pinhal 
de Ferrel, no âmbito da parceria existente entre o Município de Peniche e a ERA Portugal, 
inserida na Campanha Anual daquela empresa, a qual prevê a realização de uma série de 
actividades, nomeadamente a plantação de árvores na Albufeira de São Domingos. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara que autorizou a 
cedência dos apoios solicitados, e cujo pagamento pelos serviços prestados irão ser suportados 
pela empresa ERA Portugal, no valor total de 4.350,00 €. 

 
* Fax, datado de 4 de Setembro de 2009, do Dr. Mário de Carvalho, remetendo parecer 

sobre o processo do Senhor Luís Santos Chagas cujas conclusões a seguir se transcrevem: 
1 – O Senhor Coordenador da Provedoria da Justiça é de opinião que a omissão do 

registo e imprecisão das anotações no Livro de Obra não configuram a prática de um crime de 
falsificação de documentos, pelo que não existe fundamento para procedimento criminal contra o 
director técnico da obra; 

2 – Em tal sentido, foi comunicado directamente ao Senhor Luís Alfredo Santos Chagas. 
O Senhor Coordenador da Provedoria da Justiça informou também o Senhor Luís Chagas de que, 
por iniciativa do Senhor Presidente da Câmara, foi instaurado processo de contra-ordenação ao 
Senhor Casimiro João Chagas Clara; 

3 – O Senhor Coordenador acrescenta que, em sua opinião, as autoridades administrativas 
têm a devida atenção aos factos que têm sido reclamados, não se justificando quaisquer outras 
medidas. 

- Tomado conhecimento tendo o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores 
apresentado as seguintes declarações: 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que, para além de reiterar a confiança no Director do DPGU, achava que o referido 

trabalhador merecia que fosse feito um inquérito sobre este assunto, para limpar o seu nome. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que não tinha sentido a necessidade de efectuar o inquérito solicitado pois tinha 

absoluta confiança no trabalhador em questão. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que, apesar do Senhor Presidente não sentir necessidade, o referido trabalhador 

poderia sentir essa necessidade, para lhe dar a possibilidade de limpar o seu nome. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que o inquérito deveria ser feito independentemente da confiança que se tinha no 

Director do DPGU. Acrescentou que, perante a opinião pública era importante que o inquérito 
fosse feito para ficar salvaguardada qualquer desconfiança. 
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Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que não tinha que fazer coisas que em sua opinião não faziam sentido e que iria 

divulgar o parecer da Provedoria da Justiça. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que o Director do DPGU tinha pedido a realização de um inquérito por ter sentido 

essa necessidade e se ele quisesse que fosse feito o inquérito teria uma posição e se não quisesse 
teria outra posição. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que iria falar com o Director do DPGU e que na próxima reunião comunicava a sua 

posição sobre este assunto. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta n.º 82/DI, datada de 14 de Julho de 2009, da Cercipeniche, agradecendo toda a 

colaboração prestada aquando da realização da Campanha Pirilampo Mágico 2009. (P.º 37) 
 
* Carta n.º 347/09, datada de 27 de Agosto de 2009, do Centro de Ensino e Recuperação 

do Entroncamento, agradecendo a disponibilidade demonstrada aquando da sua visita ao Parque 
de Campismo Municipal de Peniche. (P.º 37) 

 
* Carta n.º 110/D/09, datada de 4 de Junho de 2009, da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, remetendo o relatório de Contas de Gerência do ano de 2008. (P.º 11/03) 
 
* E-mail, datado de 11 de Setembro de 2009, da Senhora Manuela Ricardo Cruz, Técnica 

de Saúde do Hospital de Peniche, apresentando o seu ponto de vista relativamente ao 
encerramento da cirurgia no hospital de S. Pedro Gonçalves Telmo e à discriminação que 
considera haver em relação a Alcobaça. (P.º 17) 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 13: 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 10 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 110.000,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 6 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 15.000,00 € em reforços e 72.000,00 € em anulações. 
 

PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores que efectuaram trabalho extraordinário 

durante o mês de Setembro 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: 
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Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- Solho antiderrapante e barrotes de pinho, destinado ao arranjo do palco da Associação 

“A Serrana”. 
- 60 Kgs de sacos do lixo 
Freguesia de Ajuda: 
- 115 m2 de pedra branca e 45 m2 de pedra preta, para colocação nas rotundas junto ao 

Tribunal, no valor estimado de 1.930,00 €; 
- 500 placas de cimento de 50x50x4, para a realização de obras de melhoramentos da 

envolvente do Bairro Arco-Íris, no valor estimado de 2.445,00 €. 
 
TRA NSPORTES 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: 

- Sofia da Silva Pereira, Isa Mara Califórnia Alfaiate, Rodolfo Tereso Henriques, Nuno 
Pedro Caldas Soares de Sousa Capilé, Maria Correia Galego, Ana Rui Gregório Saudade, Pedro 
Miguel Ramos César, Rodolfo Rafael Carinhas Ribeiro Jorge e João Pedro Rodrigues Sousa. 

- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados. 
 
 * Foi presente uma informação, dando conhecimento do número de alunos que utilizam o 
autocarro municipal no trajecto de Casais de Mestre Mendo para Serra d’El-Rei e vice-versa. 
 - Tomado conhecimento. 
 
PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO MIRADOURO DO ALTO DO FILTRO 
(LAVADOUROS) – FASE A: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação o projecto referido em epígrafe, acompanhado 
da respectiva documentação. 

- Deliberado aprovar o projecto condicionado à não intervenção na área de influência do 
filtro. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “RECUPERAÇÃO DA 
IGREJA DE S. JOSÉ E CONSTRUÇÃO DO MUSEU, EM ATOUGUIA DA BALEIA – 2.ª 
FASE”: 

 
* Foi presente e apreciado o relatório final de análise das propostas apresentadas ao 

concurso referido em epígrafe, acompanhado do respectivo processo. 
 - Deliberado adjudicar a execução da empreitada ao concorrente classificado em primeiro 
lugar e conforme proposto no relatório final, a empresa Cofragens & Construções, S.A., pelo 
valor global proposto de 249.984,64 €, a que acresce o IVA. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
* Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de 

visto, um pedido de horário de funcionamento, das 9.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de 
restauração, denominado “Danau Bar”, sito na Praia do Baleal, de que é proprietária a firma 
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Brilhantes Desafios Actividade Turística e Hoteleira, L.da. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 4.00 horas, com 

validade até 30 de Setembro de 2010. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Ana Margarida Reis Vicente, para construção de uma moradia unifamiliar, 

no Buraco do Mocho, em Geraldes. 
- Analisada a exposição e face à informação da DGUO com a qual a Câmara concordou, 

foi deliberado manter o parecer desfavorável à construção no local pretendido. 
Mais foi deliberado estudar a hipótese de permuta deste terreno por lote municipal onde 

possa ser construída a moradia, pelo que, oportunamente, e tão breve quanto possível, a Câmara 
fará uma proposta nesse sentido. 

 
* Em nome de Grupilar – Construções, L.da, para proceder à construção de um 

condomínio de oito moradias, no Casal dos Ninhos, no Baleal. 
- Deliberado indeferir, de harmonia com o parecer dos SMAS, de 22 de Julho de 2009, e 

face à ausência de infra-estruturas. 
 
* Foi presente uma exposição, em nome da empresa Pedra e Lar – Construção Civil, L.da, 

solicitando a alteração do traçado rodoviário previsto no Plano de Urbanização da Zona Sul. 
- Deliberado informar a requerente de que a Câmara, para já, não está disponível para 

aprovar a proposta apresentada para o local, mas que irá tê-la em conta futuramente. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Foi presente o processo de loteamento n.º L1/02, em nome de Albifrank – Engenharia e 

Construção, L.da, para loteamento de uma propriedade, sita na Cruz da Légua, no Alto do 
Veríssimo, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de um pedido de redução da 
garantia bancária. 

- Deliberado aprovar o pedido de redução da garantia bancária, devendo o promotor, no 
prazo máximo de 30 dias, entregar as plantas sínteses definitivas, com as rectificações já 
anteriormente aprovadas pela Câmara e com a solução da regueira aprovada pela ARH, para 
efeitos de aditamento ao alvará de loteamento, sem o qual não deverão ser recebidas 
provisoriamente quaisquer infra-estruturas. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 173/09, em nome de Leo Surf, L.da, para proceder à construção de um 

refeitório anexo à moradia turística, situada na Avenida do Mar, n.º 162, em Casais do Baleal. 
- Deliberado proceder à audiência prévia do interessado com a intenção de indeferir, de 

harmonia com o parecer da DGUO, de 4 de Setembro de 2009, e dar conhecimento ao requerente 
de que a construção dos anexos no logradouro se encontra em processo judicial. 
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* Proc.º N.º 17/09, em nome de Odília dos Santos Baltazar, para construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, na Rua do Campo da Bola, em Casais de Mestre Mendo, já 
presente em reunião anterior, acompanhado agora de uma exposição em nome da requerente. 

- Deliberado indeferir e solicitar o parecer das consultoras jurídicas para a área do 
urbanismo. 

 
* Proc.º N.º 239/09, em nome de Construções Pedras Muitas, L.da, para construção de 

uma moradia bifamiliar, sita no Caminho Pedras Muitas, em Casais do Baleal. 
- Deliberado aprovar, devendo efectuar a cedência de terreno necessária à correcção dos 

alinhamentos e executar as infra-estruturas na envolvente. 
 
* Proc.º N.º 48/09, em nome de Luís Miguel da Silva Cardoso, para proceder à 

legalização de vãos e remodelação do interior do edifício, sito na Rua José Augusto Vaz, n.º 5, 
em Atouguia da Baleia. 

- Deliberado aprovar, de harmonia com o parecer do IGESPAR, de 4 de Maio de 2009.  
 
* Proc.º N.º 215/09, em nome de Dina Celeste Marques da Silva, para alteração da 

fachada do edifício sito no Largo da Ribeira, n.º 30, em Peniche, e solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto ao mesmo edifício, para apoio ao 
restaurante “Abrigo do Pescador”, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar, por maioria, com os votos contra da CDU e a favor do PS e do 
PSD, pelo prazo de um ano. 

 
* Proc.º N.º 192/09, em nome de Camila de Carvalho Olímpio Patrício, para construção 

de uma moradia bifamiliar, na Rua dos Bentos, em São Bernardino. 
- Deliberado aprovar. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Informação n.º 200/09, datada de 15 de Junho de 2009, do Serviço de Fiscalização 

Municipal, dando conhecimento de reclamação apresentado por um munícipe relativamente ao 
alegado mau funcionamento de um apoio de praia, denominado “Bar Ilhéu da Terra”, situado no 
lado sul da Praia do Baleal. 

- Deliberado promover uma reunião com os serviços jurídicos municipais e com a ARH, 
no sentido de se esclarecer as condições de funcionamento do referido apoio de praia. 

 
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. 

 
 


