
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.10.2009 * Livro 100 * Fl.348 

ACTA N.º 37/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2009: 
 
Aos doze dias do mês de Outubro 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 cinquenta 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Felicitou todos os munícipes pela forma como tinha decorrido o acto eleitoral para os 

órgãos das autarquias locais no Município de Peniche, salientando a serenidade e o civismo 
patenteado pela população. 

Reiterou as suas afirmações públicas do dia anterior, nomeadamente a de procurar nos 
programas eleitorais das diversas forças políticas concorrentes aspectos que pudessem enriquecer 
a actuação do Executivo ao longo do mandato. 

Deixou uma nota de apreço aos autarcas que findavam a sua vida autárquica no final 
deste mandato, pela forma como desenvolveram o seu trabalho em prol da população de Peniche. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Frisou a normalidade como tinha decorrido o acto eleitoral, demonstrando a forma 

democrática como tinha sido encarado pela população de Peniche. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Salientou que o acto eleitoral de ontem, dia 11 de Outubro, tinha sido o que tinha 

registado o maior número de votos de entre todas as eleições autárquicas realizadas em Peniche. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Felicitou todos os participantes nas eleições dos órgãos autárquicos, felicitou também a 

CDU pela sua vitória e fez votos para que o próximo elenco camarário tenha capacidade para 
concretizar o seu programa eleitoral. 

Disse ainda que o actual mandato tinha sido um mandato difícil, em que os eleitos da 
oposição não tinham tido a vida facilitada, embora a sua acção fosse sempre dirigida no sentido 
de melhorar as condições de bem-estar das populações. Acrescentou que os membros do PSD 
tentaram ser sempre honestos, com vista a melhorar as condições de vida da população. 
Manifestou o seu apreço pela forma como os trabalhos tinham decorrido em todos os órgãos 
autárquicos , tando do Município como das freguesias. Fez votos para que o resultado eleitoral 
viesse a ter expressão no bem comum e disse que iria continuar a contribuir no sentido de 
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melhorar sempre Peniche. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Desejou felicidades aos Vereadores que não iriam continuar no próximo mandato, 

nomeadamente ao Senhor Vereador Jorge Gonçalves, que iria assumir o cargo de Deputado da 
Assembleia da República, ao Senhor Vereador Paulo Rodrigues, que iria ser membro da 
Assembleia de Freguesia de Serra d’El-Rei e ao Senhor Vereador Joaquim Raul Farto, que iria 
deixar a actividade política nos diversos órgãos do poder local. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Realçou a forma elevada como tinha decorrido o acto eleitoral, que prestigiava a 

democracia e endereçou felicitações ao Presidente da Câmara e à CDU pela vitória alcançada. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Realçou o elevado espírito de civismo que a população de Peniche tinha demonstrado no 

acto eleitoral, saudou todos os candidatos, em especial António José Correia, que encabeçava a 
lista da CDU. 

Desejou felicidades ao novo Executivo Municipal e que o trabalho realizado nos 
próximos quatro anos fosse propício para Peniche. 

Acrescentou que sempre tinha sido da opinião de que quem ganhasse deveria governar 
sempre com maioria absoluta e que, consequentemente deveria ser responsabilizado pelo 
trabalho realizado. 

Disponibilizou a sua colaboração, na nova condição de Deputado da Assembleia da 
República. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Associou-se aos votos de saudação à população de Peniche, que nos últimos actos 

eleitorais tinha manifestado um elevado espírito cívico e de cidadania, apesar da abstenção ser 
ligeiramente elevada. 

Felicitou a CDU pela vitória e António José Correia, por essa vitória ter algum cariz 
pessoal e desejou felicidades para a sua governação, uma vez que o seu sucesso seria o sucesso 
da população de Peniche. 

Disse que tinha gostado da experiência de pertencer a um Executivo Municipal, que tinha 
aprendido muita coisa e que tinha trabalhado com um grupo muito interessante. 

Finalizou dizendo que tinha tentado fazer o que lhe tinha sido possível, lamentando não 
ter tido a disponibilidade que gostaria, por motivos profissionais e desejou felicidades a todos, 
quer para a vida política, quer para a vida profissional. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que o Senhor Vereador Joaquim Raul, devido à sua componente profissional tinha 

tido uma actuação importante na área da educação e solicitou a sua disponibilidade, como 
cidadão, para continuar a colaborar com a Autarquia, nas questões da educação. 

Agradeceu a compreensão demonstrada pelos Vereadores, ao longo do mandato, por 
situações de atraso de apresentação de documentos para as reuniões de Câmara. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que o problema do atraso da apresentação de documentos para a reunião de 

Câmara, era quando se tornava um hábito. Acrescentou que talvez fosse necessário, para tornear 
esse problema, equacionar outro dia da semana para a realização de reuniões de Câmara. 
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Senhor Presidente da Câmara: 
Reafirmou a sua disponibilidade para assumir uma atitude positiva em relação às 

propostas eleitorais das outras forças políticas e apelou para que essa disponibilidade fosse 
recíproca, de forma a poder haver uma concertação de esforços. 

Frisou que o próximo mandato iria ser marcado pela concretização de um conjunto de 
oportunidades trabalhadas neste mandato, tais como a construção de uma pousada na Fortaleza, o 
IC11, o Forte de S. João Baptista, etc. 

Propôs ao Senhor Vereador Jorge Gonçalves que, na sua condição de Deputado da 
Assembleia da República, colaborasse com o Município de Peniche, na defesa dos seus 
interesses e aspirações. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Manifestou a sua disponibilidade para o proposto pelo Senhor Presidente, dizendo que 

primeiramente era português, depois era de Peniche e só depois é que era militante do PS. Frisou 
que a sua obrigação era a de fazer tudo o que pudesse pela sua terra. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia seis de Outubro 

corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 1 de Outubro de 2009, da Cercipeniche, solicitando a atribuição de 

apoio logístico destinado a comparticipar o evento “EnConTroVersas”. 
- Deliberado conceder à Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação para 

Cidadãos Inadaptados o apoio logístico solicitado.  
 
* Ofício n.º 28019, datado de 6 de Outubro de 2009, da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, remetendo a escala de turnos, para o ano de 2010, das farmácias 
do concelho. 

- Tomado conhecimento e deliberado encarregar o gabinete de imagem municipal de 
colocar a informação na página do município na Internet. (42/09) 

 
* Informação, datada de 1 de Outubro de 2009, do Director do Departamento de 

Administração e Finanças, acompanhada de parecer do Dr. Mário de Carvalho, comunicando a 
necessidade de se proceder ao pagamento da indemnização de 3.000,00 € ao Senhor Mário 
Bruno Henriques Ascensão, por danos causados na sua viatura pela queda de um pinheiro, 
situado no espaço público municipal, uma vez que o processo já tinha transitado em julgado e o 
Município tinha sido condenado a pagar a citada indemnização. 

- Deliberado pagar ao Senhor Mário Bruno Henriques Ascensão, a título de 
indemnização, o valor de 3.000,00 €. 
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* Informação, datada de 1 de Outubro de 2009, do Director do Departamento de 

Administração e Finanças, acompanhada de parecer do Dr. Mário de Carvalho, propondo o valor 
de 4.000,00 € como contra proposta à indemnização solicitada pelo Senhor José da Conceição 
César por danos causados na sua viatura pela queda de um semáforo, em Serra d’El-Rei. 

- Deliberado concordar com a proposta de indemnização apresentada. 
Deliberado, ainda, encarregar o Comandante Operacional Municipal de inventariar o 

estado de conservação dos semáforos existentes no concelho e proceder à remoção daqueles que 
se encontram em situação de risco. 

 
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 10.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar São 

Pedro”, sito na Rua José Estêvão, n.º 93, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Joaquim 
Moreira Sabino. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pizzaria 

do Baleal”, sito na Rua Infante D. Henrique, Lote 2, no Baleal Sol Village, de que é proprietária 
a firma Pizzaria do Baleal – Sociedade Unipessoal, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Atelier do 

Café – Livraria Café”, sito na Rua José Estêvão, Loja 10, em Peniche, de que é proprietária a 
Senhora Cláudia Sofia Martins Vieira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2010. 
 
Campeonato Mundial de Surf – alargamento de horário de funcionamento: 

 
* A Câmara deliberou autorizar, a título excepcional e durante a realização do 

Campeonato Mundial de Surf, o alargamento do horário de encerramento dos estabelecimentos 
situados fora do tecido urbano de Peniche, mais concretamente em zonas próximas da realização 
do citado evento, devendo os mesmos acautelar eventuais situações que interfiram com o 
descanso de moradores existentes nas respectivas zonas circundantes. 

 
TOPONÍMIA: 
 

* Foi presente o ofício n.º 371, datado de 30 de Setembro de 2009, da Junta de Freguesia 
de Serra d’El-Rei, propondo o estabelecimento do nome de Beco do Rei à artéria que vai desde a 
Urbanização do Senhor Luís Jacinto à Rua da Cascalheira, naquela freguesia. 

- Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (18/03) 
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REUNIÕES DE CÂMARA: 
 

A Câmara deliberou que a reunião ordinária do próximo dia 19 de Outubro se inicie às 
9.30 horas. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo quinze horas e cinquenta 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. 

 
 


