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ACTA N.º 44/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009: 
 
Aos quinze dias do mês de Dezembro 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, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos, 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: 
- No dia 4 de Dezembro, teve uma reunião com a ETERMAR, empresa adjudicatária da 

obra de recuperação do Fosso da Muralha, para preparar a execução da obra. Comunicou que 
ainda não tinha sido feita a consignação da mesma, por o Tribunal de Contas, no processo de 
visto prévio, ter solicitado alguns esclarecimentos sobre o processo de concurso. Explicou o que 
tinha sido tratado ao nível da planificação da obra, informando que o estaleiro seria montado no 
Parque das Gaivotas. 

- Nos dias 4 e 5 de Dezembro, participou no Congresso da ANMP, apresentando a 
documentação de suporte àquele evento. Deu uma explicação resumida sobre os temas 
discutidos, nomeadamente sobre os atrasos da burocracia em relação ao QREN, as preocupações 
dos autarcas em relação ao próximo Orçamento de Estado e as novas transferências de 
responsabilidades para as autarquias. 

- No dia 5 de Dezembro, participou na festa em honra da Nossa Senhora da Conceição, 
levada a efeito pela Misericórdia de Atouguia da Baleia, que contou com a participação da 
Banda Filarmónica União 1.º de Dezembro. Participou na homenagem a Manuel Gonçalves 
Franco, tendo entregado uma placa, em nome da Câmara, com o seguinte texto: 

“A Câmara Municipal de Peniche associa-se a esta justa homenagem ao Senhor Manuel 
Gonçalves Franco, distinto atouguiense que mostrou toda a sua competência, tanto na vida 
profissional, no ramo comercial, como correspondente de jornais e na vida associativa – Miseri-
córdia, Sociedade Filarmónica e Centro Paroquial. Uma justa homenagem a um homem justo.” 

- Comunicou também que tinha sido apresentado ao público a recuperação de 3 telas da 
Igreja da Misericórdia de Atouguia da Baleia, deixando uma palavra de reconhecimento para a 
equipa da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia. 

- No dia 7 de Dezembro, reuniu com a empresa CGI, para fazer o ponto de situação da 
ADTE Sul de S. Bernardino, informando que no próximo dia 29 seria feita a apresentação da 
situação em que se encontrava o plano de pormenor. 

- No dia 7 de Dezembro, participou no jantar organizado pela Associação de Desporto 
Amador. 

- No dia 7 de Dezembro, participou na gala realizada na Nazaré, pela Associação 
Nacional de Surfistas. 
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- No dia 8 de Dezembro, participou na exposição de presépios, patente no Stella Maris, 
organizada pela Pastoral Fraternidade. 

- No dia 9 de Dezembro, participou na reunião do Conselho Regional do Centro, 
constituído pelos municípios que ficaram adstritos ao Centro, por força do QREN. 

Deu uma informação sobre a ordem de trabalhos da reunião, referindo que o Presidente 
da CCDRCentro tinha manifestado a sua preocupação sobre o grande atraso verificado na 
contratualização dos projectos do programa + Centro. 

- No dia 9 de Dezembro, participou numa reunião com o Presidente do Instituto de 
Desporto de Portugal, sobre a intenção de ser realizada, no próximo ano, uma prova do 
Campeonato do Mundo de Surf em Peniche. Acrescentou que esta intenção tinha sido 
comunicada ao Turismo de Portugal e à Rip Curl, estando-se a aguardar a sua aprovação. 

- No dia 10 de Dezembro, participou numa reunião com a Comissão da Igreja de Nossa 
Senhora da Consolação e numa reunião com as Águas do Oeste, dando informação dos assuntos 
tratados. 

- No dia 10 de Dezembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste-CIM, 
onde foi aprovado o plano de actividades e orçamento para 2010. 

- Participou na sessão de apresentação da empresa Artecasa, que se instalou em Peniche. 
- No dia 10 de Dezembro, reuniu com o Conselho Municipal de Segurança, onde os seus 

elementos tinham tomado posse e tinha sido partilhada informação das forças policiais sobre 
questões de segurança, nomeadamente as levantadas pelo Senhor Vereador Luís Ganhão. 

- No dia 11 de Dezembro, participou numa reunião, realizada em Torres Vedras, com 13 
municípios, promovida pela ARHTejo, sobre a revisão dos Planos de Ordenamento da Orla 
Costeira, onde cada município tinha feito um balanço sobre a aplicação do POOC, dando 
sugestões para o futuro. Deu uma informação pormenorizada sobre a intervenção que tinha feito 
na referida reunião. 

- No dia 11 de Dezembro, reuniu com a CCA do SIADAP, tendo informado sobre os 
assuntos tratados, e reuniu com a Direcção da Agência de Desenvolvimento da Região Oeste, 
onde tinham sido tratados os cenários de desenvolvimento futuro, para apresentação na Oeste-         
-CIM. Informou também que tinha havido a tomada de posse dos elementos da Assembleia 
Intermunicipal da Oeste-CIM. 

- No dia 13 de Dezembro, participou na comemoração dos 50 anos da Escola Secundária 
de Peniche e no almoço de convívio entre alunos, ex-alunos e professores, onde foi efectuada a 
homenagem ao Professor Edgar Sardinha. Disse que tinha manifestado a disponibilidade da 
Câmara de fazer parte da Comissão Organizadora do evento ao Professor Américo e que só tinha 
sido convidado na passada 5.ª feira. 

Acrescentou que tinha havido uma atitude de esquecimento e que registava pessoalmente 
o facto. Salientou que o convívio entre alunos, ex-alunos e professores tinha sido muito 
interessante e sugeriu que esta iniciativa tivesse a periodicidade anual. Por último, manifestou à 
Escola Secundária de Peniche o seu reconhecimento pela iniciativa. 

- No dia 13 de Dezembro, participou na homenagem à Professora Amélia, do Lugar da 
Estrada, tendo oferecido, em nome da Câmara, uma placa com o seguinte texto: 

“Ensinar as primeiras letras é abrir novos mundos às crianças que tudo querem saber. Há 
55 anos que a D. Amélia abraçou esta nobre tarefa na Escola Primária do Lugar da Estrada. Esta 
é uma homenagem do Município de Peniche à Professora Maria Amélia Polvarinho Serra. 

- No dia 14 de Dezembro, reuniu com representantes da Sonae, com o Senhor Luís 
Almeida e com técnicos municipais e dos SMAS, onde foram apreciados vários aspectos 
técnicos sobre a construção da superfície comercial Modelo, nomeadamente questões relativas 
ao abastecimento de água, saneamento, acessibilidades e faseamento da obra. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 15.12.2009 * Livro 100 * Fl.406 

- No dia 15 de Dezembro, recebeu a deputada do CDS, eleita pelo distrito de Leiria, 
Assunção Cristas, dando informação dos assuntos tratados de forma genérica. 

Informou também que amanhã iria participar na primeira reunião da Associação Oceano 
21, para tratar do programa Cluster do Mar e que iria participar no jantar organizado pela Oeste-      
-CIM. 

Comunicou que, no próximo dia 16, iria ser assinado o pacto de constituição da 
ASSECOS, em Beja, que no próximo dia 17 iria ser assinado o contrato do Programa + Centro, 
sobre o financiamento da recuperação do Fosso da Muralha, e no próximo dia 18 iria outorgar 
com a CCDRAlentejo o contrato relativo ao projecto ECOS, também em Beja. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
- No dia 4 de Dezembro, assistiu à entrega de prémios do IRHU, sobre construções para 

habitação social e arranjos urbanísticos. 
- Participou na inauguração da exposição “Vidas da Nigéria” de Humberto Lopes e da 

exposição de presépios, no Stella Maris. 
- No dia 10 de Dezembro, participou nas comemorações do 50.º aniversário da Escola 

Secundária de Peniche, tendo assistido a uma conferência e na apresentação do Coro de 
Geraldes, na Igreja de S. Leonardo, iniciativa integrada no Natal Penicheiro. 

- Reuniu com a Comissão Promotora para a constituição de uma IPSS na região sul do 
Município, dando conhecimento dos contactos já efectuados. 

- No dia 7 de Dezembro, assistiu ao espectáculo “Fado em Oração”, realizado na Igreja 
de S. Pedro. 

- No dia 11 de Dezembro, reuniu com a Plataforma Supraconcelhia, tendo explicado o 
que era esta entidade e informado sobre os assuntos tratados. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Comunicou que tinha reunido com as Águas do Oeste, onde tinha sido acordada a 

prática de realização de reuniões regulares para serem feitos pontos de situação sobre as diversas 
relações com o Município, nomeadamente sobre o projecto de reabilitação das zonas envolventes 
da ETAR de Atouguia da Baleia e Construção da ETAR do Paço. 

- Deu uma explicação sobre a proposta de actualização do tarifário de recolha de lixos, a 
ser aprovado na reunião extraordinária de Câmara, a realizar em 17 de Dezembro próximo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento das reuniões e eventos em que participou na semana de 2 a 13 de 

Dezembro de 2009: 
- Com os Senhores Eng.os José Pires, Nuno Cativo, Francisco Silva e Dr. Rodolfo 

Veríssimo sobre as futuras instalações do edifício Multiusos de Serra d’El-Rei; 
- Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Peniche, sobre as novas exigências do 

tarifário de águas e saneamento; 
- Sobre o projecto de Espaços Exteriores – Recuperação do Parque Infantil e Campo de 

Jogos, sito na Rua da Alegria, em Serra d’El-Rei; 
- Com o Conselho Geral da Escola Secundária de Peniche; 
- Com os representantes do Modelo sobre os diversos aspectos relacionados com a sua 

construção. 
- Com os Grupos aderentes ao Carnaval de Inverno 2010; 
- Com a empresa ETERMAR; 
- Na iniciativa de Natal promovida pela Associação de Desporto Amador de Peniche; 
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- Na inauguração da Exposição de Presépios, organizado pela Pastoral da Fraternidade da 
Paróquia de Peniche, na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche; 

- Na Mostra Gastronómica, juntamente com o Secretário, Prof. Raul Santos, promovida 
pelos estudantes da ESTM; 

- Na actuação do Coro de Geraldes, na Igreja de S. Leonardo, iniciativa integrada no 
Natal Penicheiro 2009; 

- No almoço convívio denominado “Família do Futebol”, promovido pela Associação 
Recreativa e Desportiva de Ferrel; 

- Com a Caixa de Crédito Agrícola; 
- Com o Senhores Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Padre Pedro Silva e 

João Augusto, para falar sobre a situação das actuais instalações da Casa Mortuária. Da parte da 
tarde, deslocou-se ao Montijo acompanhado pelos representantes das instituições já referidas e 
pelos Senhores Presidente da Junta de Freguesia do Montijo, Professor Francisco dos Santos e do 
Vereador da Câmara Municipal do Montijo, professor Nuno Miguel Canta para visitar duas das 
Casas Mortuárias desta localidade e verificar a possibilidade de o nosso projecto a desenvolver 
poder terem conta as suas características funcionais. 

Na iniciativa de natal promovida pelas Senhoras rendilheiras da Escola de Rendas da 
Câmara Municipal, tendo sido oferecido uma réplica de ânfora romana – tipo Dressel 7/11, 
executada por rendilheiras desta escola, com a colaboração do amigo Xico Nico. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse que tinha solicitado, em 18 de Novembro, o ponto de situação dos Planos de 

Urbanização e dos Planos de Pormenor e que nada lhe tinha sido entregue. Sobre a questão das 
instalações do Clube Naval, perguntou se já estava marcada reunião com o IPTM, para definir a 
localização da nova sede da citada colectividade. 

- Em relação ao Mercado Mensal e ao arraial da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, 
disse que era necessário planificar a nova localização daqueles eventos e perguntou se já tinha 
havido algum contacto com a Comissão de Festas para estudar a localização da próxima festa. 

- Disse que não tinha sido entregue à Vereação o dossier completo sobre a ETAR de 
Peniche e perguntou quando é que o Executivo se iria debruçar sobre o novo modelo dos Sabores 
do Mar. 

- Também disse que não tinha sido entregue pelo DPGU o ponto de situação sobre a 
pretensão de construção de uma grande superfície comercial em Atouguia da Baleia. 

- Perguntou para quando estava previsto o lançamento do concurso da obra de 
recuperação do Centro Coordenador de Transportes de Peniche. 

- Sobre o levantamento da situação dos terrenos municipais entre a marginal norte e a 
marginal sul, perguntou se já tinha havido algum desenvolvimento. 

- Perguntou se já tinha sido tomada alguma decisão sobre a alteração do horário de 
funcionamento do Posto de Turismo da Casa dos Calafates. 

- Perguntou ainda se já tinha sido promovida uma reunião entre a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, sobre o Centro Educativo daquela vila e qual era o 
ponto de situação deste assunto. 

- Sobre o lançamento do livro de poemas do Professor Seara, perguntou se a Câmara 
tinha feito a habitual aquisição de exemplares do citado livro. 

- Em relação aos alcatroamentos feitos na cidade, disse que era necessário pintar a 
sinalização horizontal nos arruamentos conservados, para além das passadeiras de peões que já 
foram pintadas. 

- Disse que tinha passado pelo local onde tinha ocorrido o algar, em Santana, e que lhe 
parecia que a situação estava mais ou menos na mesma. 
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- Referiu a dificuldade de circulação junto à EBI de Peniche em determinadas horas, pela 
dificuldade de escoamento de águas pluviais e pela dimensão reduzida do passeio, o que 
constituía um perigo para as crianças que iam a pé para aquele estabelecimento de ensino. 

- Questionou para quando era implementada a solução já apresentada pela Arquitecta 
Etelvina para o cruzamento do Dispensário. 

- Deu sugestão para solucionar a questão do trânsito nas Ruas José Estêvão e D. Pedro V 
e no Largo 5 de Outubro. 

- Chamou a atenção para a falta de sinalização na zona central da cidade, dando alguns 
exemplos, referindo também que havia dois sentidos na rua confinante com as traseiras da Igreja 
de S. Pedro que complicava o trânsito. 

- Disse que gostaria de saber, até dia 17 de Dezembro, o montante exacto da dívida dos 
SMAS às àguas do Oeste e da dívida da Câmara aos SMAS. 

- Manifestou a sua preocupação relativamente à revisão do POOC, nomeadamente o de 
se elaborar um só POOC para regiões com realidades tão diferentes, alvitrando que não seria 
mais razoável elaborar planos parcelares que seriam integrados num só. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Disse que concordava que se fizesse uma revisão do POOC, mas que seria bom que se 

desse conclusão às UOPG. 
- Perguntou se estava prevista alguma solução para o trânsito na zona do Dispensário e 

para o cruzamento das Ruas Heróis do Ultramar e Arquitecto Paulino Montez. 
- Disse que tinha passado hoje pelo algar de Santana, perguntando qual era o ponto de 

situação e solicitando informação também sobre a ETAR do Paço. 
- Perguntou se os terrenos das duas margens do Rio de S. Domingos, junto à ex-fábrica 

do Guano, eram propriedade da Autarquia, uma vez que havia lá pessoas a viver. 
- Perguntou também se a responsabilidade pelas iluminações de Natal nas Freguesias 

competiam às respectivas Juntas, ao que o Senhor Vice-Presidente respondeu afirmativamente. 
- Perguntou ainda quais eram as associações apoiadas pela Câmara, no âmbito do 

projecto PARES e quais os respectivos montantes e se estava prevista alguma intervenção para o 
prédio Coosofi e para os arranjos exteriores do bairro Fernão de Magalhães. 

- Solicitou que os convites efectuados pela Câmara aos Vereadores, para participarem em 
eventos, fossem feitos com uma antecedência razoável. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
- Solicitou o ponto de situação sobre a instalação de uma pousada na Fortaleza, 

nomeadamente sobre a posição da ENATUR em relação ao assunto e sobre a concessão do bar e 
mini-mercado do Parque de Campismo. 

- Perguntou novamente quais os custos do passeio da população sénior ao Barreiro. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Informou que a próxima reunião com a Sonae se realizaria a 28 de Dezembro. 
- Disse que o DPGU tinha tido um grande envolvimento em questões da área urbanística 

e daí a sua dificuldade de, em tempo útil, dar respostas às solicitações veiculadas pela Vereação, 
pedindo para este facto a compreensão dos Vereadores. 

- Sobre as instalações do Clube Naval, disse que todas as semanas falava com o IPTM 
sobre este assunto e que ainda não tinha obtido informação sobre a assinatura do acordo de 
colaboração institucional com aquela entidade. 

- Comunicou que ainda não tinha sido identificada a nova localização para o Mercado 
Mensal e solicitou aos Vereadores que apresentassem ideias para tal localização. 
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- Disse que, em relação ao novo modelo dos Sabores do Mar, iria ser feita uma tentativa 
de relacionamento com o surf, mas que ainda não tinha havido tempo para se debruçar sobre este 
assunto, tanto mais que ainda não se sabia o que o OE traria às autarquias, em termos de 
transferências. 

- Comunicou que se tinha efectuado uma ligeira redução de horário de funcionamento do 
Posto de Turismo da Casa dos Calafates, referindo que devido ao evento do surf, 5% dos turistas 
atendidos eram de nacionalidade australiana. 

- Deu uma informação pormenorizada sobre a escolha do local para implantação do 
Centro Educativo de Atouguia da Baleia e os contactos havidos sobre o assunto com a respectiva 
Junta de Freguesia. Disse que, desde Maio, tinha vindo a solicitar ao INAG a cartografia digital 
da zona para não haver qualquer erro de localização e que só há duas semanas é que tinha sido 
comunicada a forma e o local onde se poderia obter essa cartografia. Informou que a cartografia 
já tinha sido obtida e que os serviços estavam a trabalhar no assunto, para posteriormente se 
fazer uma reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

- Disse também que iria confirmar se tinha sido dada a indicação de serem comprados 50 
exemplares do livro do Professor Seara. 

- Deu uma breve explicação sobre a forma de elaboração da revisão do POOC e sobre as 
sugestões feitas pela Câmara sobre o assunto. 

- Quanto às UOPG, disse que iria ter de haver um acompanhamento da ARHTejo às 
mesmas. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Disse que lhe custava a crer que o POOC actual pressupunha que uma determinada zona 

contemplava uma UOPG e que se o futuro POOC poderia vir a alterar essa UOPG. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Deu uma explicação sobre a forma de elaboração do futuro POOC e que o mesmo 

contemplaria as UOPG em elaboração. 
- Comunicou que os arranjos do edifício Coosofi e do Bairro Fernão de Magalhães iriam 

ser contemplados no âmbito do Prohabita e previstos nas GOP e Orçamento de 2010. 
- Sobre os convites enviados com atraso aos Vereadores, pediu desde logo desculpa pelo 

facto e sugeriu formas de tornear eventuais futuras situações idênticas. 
- Quanto à construção de uma pousada na Fortaleza, informou que estava a tentar reunir 

com o Dr. Luís Patrão e que tinha reunido com a gestora do programa operacional para a 
valorização profissional, onde tinha colocado a questão da construção da pousada, ao que tinha 
obtido como resposta que era importante que a ENATUR tomasse a iniciativa. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que tinha reunido com a empresa Ventura da Cruz, onde tinha ficado 

acordado que a empresa levaria até ao fim a elaboração dos Planos de Urbanização de Serra 
d’El-Rei e de Atouguia da Baleia, tendo sido feito o ponto de situação destes trabalhos e 
reconhecida a necessidade de nova cartografia. 

- Sobre o Centro Coordenador de Transportes disse que o problema do atraso de 
lançamento do concurso se prendia com os trabalhadores que estavam ocupados com o 
lançamento de outros concursos (Recuperação do Fosso da Muralha e CAR Surf) e não tinham 
tido tempo para avançar com o concurso citado. 

- Informou que, em 24 de Novembro, tinha feito uma reunião com a Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia, sobre o Centro Educativo a construir naquela vila. 

- Deu uma informação sobre o trabalho já realizado na área do trânsito e as prioridades já 
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estabelecidas para os pontos mais nevrálgicos da cidade. 
 - Sobre os arranjos no edifício Coosofi e no Bairro Fernão de Magalhães, comunicou que 

estava a ser executada a 1.ª fase, em parceria com a Junta de Freguesia da Ajuda e que, a curto 
prazo, se iria passar para a 2.ª fase daquela obra. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Disse que o dossier sobre a ETA de Peniche estava feito, só que ainda não tinha sido 

distribuído. 
- Informou que, no início da semana, tinha sido apresentada resposta à réplica 

apresentada pelo Município da Lourinhã. 
- Comunicou também que já tinha sido feita muita coisa para resolver o problema do 

algar de Santana, dando uma explicação pormenorizada das operações já realizadas. Salientou 
que, desde a primeira hora, os SMAS tinham feito tudo o que estava ao seu alcance para resolver 
o assunto. 

- Informou que as dívidas dos SMAS às Águas do Oeste eram zero e daria informação do 
montante da dívida da Câmara aos SMAS. 

- Sobre a ETAR do Paço, disse que era um compromisso das Águas do Oeste, prevendo-
se a sua conclusão em 2010 e entrada em funcionamento em 2011. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 2 de Dezembro 
corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 21 de Setembro de 2009, da Associação Cultural e Desportiva de 
Bolhos, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento de despesa a efectuar 
com a substituição da cobertura do edifício daquela associação. 

- Deliberado conceder à Associação Cultural e Desportiva de Bolhos um subsídio, no 
valor de 10.000,00 €, a processar à medida da existência da disponibilidade financeira. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 20 de Novembro de 2009, da Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa de Casais de Mestre Mendo, solicitando autorização para proceder à utilização da 
escola primária daquela localidade, a fim de poder realizar aulas de ginástica a pessoas na faixa 
etária dos 55 aos 70 anos. 

- Deliberado autorizar a utilização do edifício escolar pela secção de ginástica da 
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo. (P.º 11/03) 

 
* Carta, sem data, da Associação de Cultura e Recreio “D. Inês de Castro”, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com a realização da 
Festa de Natal. 

- Deliberado conceder à Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro um subsídio, 
a título excepcional, no valor de 150,00 €. Deliberado, ainda, recomendar às associações que 
devem fazer constar nos seus planos de actividades este tipo de iniciativas e dar conhecimento à 
Câmara. (P.º 11/03) 
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* Informação, datada de 24 de Novembro de 2009, do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, propondo diverso apoio logístico e financeiro, destinado à 4.ª etapa de Surf e 
Bodyboard do 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. 

 
* Carta, datada de 2 de Dezembro de 2009, da Comissão da Igreja de Geraldes, 

remetendo convite para o seu Concerto de Natal, que terá lugar no próximo dia 27 de Dezembro 
e solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas a realizar com o beberete. 

- Tomado conhecimento e deliberado agradecer o convite. (P.º 37) 
 
* Ofício n.º 27425, datado de 25 de Novembro de 2009, da Direcção Geral de 

Administração Interna – Administração Eleitoral, dando conhecimento da transferência de 
verbas para as autarquias locais relativas à eleição da Assembleia da República, que teve lugar 
no passado dia 27 de Setembro. 

- Tomado conhecimento e deliberado proceder às respectivas transferências. (P.º 14) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, sem data, do Centro de Catequese de Bolhos, remetendo convite para o 20.º 

Aniversário da Festa de Natal de Bolhos. (P.º 37) 
 
* Ofício n.º 34222, de 27 de Novembro de 2009, da Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, informando das escalas de turno das farmácias de Peniche para o ano de 
2010. (P.º 42/09) 

 
* Informação, datada de 14 de Novembro de 2009, da Divisão de Construção e 

Conservação, remetendo listagem referente à aplicação de sinalização vertical e implantação ou 
avivamento de sinalização horizontal, no período de 16 de Setembro a 27 de Novembro de 2009. 

 
* Termo de aceitação relativo à aprovação da candidatura “Azimute 270º” ao Programa 

Escolhas. 
 

IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES: 
 
 O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma explicação pormenorizada sobre o 
enquadramento legal em relação à percentagem do IRS que reverte para o Município, referindo 
os montantes recebidos em anos anteriores relativos a esta rubrica. 

Lembrou que, no passado ano, a Câmara e Assembleia Municipais tinham aprovado uma 
redução de 1% desta transferência, salientando o valor previsível da redução da receita, caso os 
4% aprovados em 2008 se mantivessem, tendo em conta a informação disponível para o efeito, 
nomeadamente o Mapa XIX do Orçamento do Estado. 

A Câmara, tendo em conta a percentagem aprovada em 2008, deliberou, por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal uma participação de 4% no IRS dos sujeitos 
passivos com domicilio fiscal no Município de Peniche, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 20.º 
da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2010 DOS 
SMAS: 
 
 Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
 - Fez uma breve apresentação dos documentos previsionais dos SMAS para 2010, 
evidenciando as condicionantes da sua elaboração. 
 
 Senhor Director Delegado dos SMAS: 
 - Deu uma explicação pormenorizada sobre o Orçamento, nomeadamente sobre as 
principais rubricas da receita e da despesa, assim como a transição dos saldos do exercício 
anterior de vários anos. 

- Também fez apresentação do Plano Plurianual de Investimentos, referindo as obras 
previstas realizar. 

- Deu ainda uma explicação sobre o Mapa de Pessoal, enunciando as necessidades de 
contratação de trabalhadores para o próximo ano. 

  
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que os documentos apresentados eram fruto de um trabalho minucioso, assente 

em dados concretos e reconheceu o esforço dos Senhores Vereador Jorge Abrantes, Director 
Delegado e Chefe de Divisão Administrativa e Financeira dos SMAS. 

 
A Câmara, sob proposta do Senhor Presidente, deliberou realizar uma reunião 

extraordinária, no próximo dia 17, pelas 17.00 horas, para decidir sobre este assunto. 
 
TARIFÁRIO DA VENDA DE ÁGUA, DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 2010: 
 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Apresentou a proposta, aprovada pelo Conselho de Administração dos SMAS, em sua 

reunião de 16 do corrente mês, sobre a fixação dos Tarifários dos Serviços de Abastecimento de 
Água e de Saneamento de Águas Residuais e de Prestação de Serviços e Serviços Auxiliares. 

 
Senhor Director Delegado dos SMAS: 
Complementou a explicação dada pelo Vereador Jorge Abrantes, evidenciando alguns 

aspectos técnicos e legais que determinaram o cálculo das tarifas. 
 
A Câmara deliberou decidir sobre este assunto também na reunião extraordinária a 

realizar no próximo dia 17. 
 

CONSTRUÇÃO DA SUPERFÍCIE COMERCIAL DO MODELO: 
 
 O Director do DPGU deu uma informação pormenorizada sobre a reunião realizada com 
representantes da Sonae e o Senhor Luís Almeida, sobre a construção de uma superfície 
comercial do Modelo. 

Referiu os problemas por resolver para a concretização do loteamento, a necessidade de 
reforço de infra-estruturas na Rua General Humberto Delgado e de construção de 
acessibilidades. 
 O Senhor Presidente evidenciou a disponibilidade e prontidão de resposta por parte da 
Câmara, no acompanhamento deste processo, salientando também a celeridade de apreciação e 
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aprovação do mesmo. 
 A Câmara tomou conhecimento. 
 
COMUNICADO DA PROTECÇÃO CIVIL: 
 

O Comandante Operacional Municipal deu conhecimento do Comunicado da Protecção 
Civil que previa para as próximas horas chuva forte e mau tempo. 

A Câmara tomou conhecimento e recomendou a tomada das medidas habituais para a 
situação. 

 
PESSOAL: 

 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

prestação de serviços, estágios profissionais, contratos de emprego inserção e estágios 
qualificação emprego, contrato de trabalho a termo resolutivo certo e trabalho extraordinário ao 
serviço em Novembro 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 Ferrel: 
- 8 manilhas de 50 cm, 16 manilhas de 30 cm e 8 manilhas de 20 cm, no valor estimado 

de 192.56 €. 
 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 60 kg de sacos do lixo, no valor estimado de 92,16 €; 
- 1 par de botas com biqueira de aço n.º 42 e 1 par de botas com biqueira de aço n.º 43, no 

valor estimado de 50,00 €. 
 
Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 40 manilhas de 40, para aplicação em diversos caminhos agrícolas na área daquela 

freguesia, no valor estimado de 322,00 €; 
- 80 kg de sacos do lixo de 156 litros, para recolha de lixo em feiras e em jardins públicos 

daquela freguesia. 
 

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 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Gamboa”, sito 

no Largo do Farolim, na Praia de Peniche de Cima, de que é proprietária a empresa Rapanui – 
Animação Turística, Unipessoal, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2011. 
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* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de cafetaria/bar, denominado “Brismar I”, 
sito na Rua Tenente Valadim, n.º 1, em Peniche, de que é proprietária a empresa Raposo e 
Caldas, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2011. 
 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO: 
 

* Acompanhado de parecer da jurista estagiária, foi presente um ofício, datado de 13 de 
Outubro de 2009, do Posto de Peniche da Guarda Nacional Republicana, remetendo o auto de 
notícia por contra-ordenação levantado à Senhora Luísa Maria Luís Rosa pela realização de 
queimada sem estar devidamente autorizada para o efeito. 

- Deliberado que seja instaurado o processo de contra-ordenação. 
 

* Acompanhado de parecer da jurista estagiária, foi presente um ofício, datado de 7 de 
Outubro de 2009, da Brigada de Protecção Ambiental da Polícia de Segurança Pública, 
remetendo o auto de notícia por contra-ordenação levantado à Senhora Maria Bárbara Monteiro 
pelo incumprimento de gestão de combustível. 

- Deliberado que seja instaurado o processo de contra-ordenação. 
 
VENDA AMBULANTE: 
 

 * Foi presente, para efeitos de aprovação, uma proposta de regulamento da venda 
ambulante do Município de Peniche. 
 - Deliberado apreciar o assunto em próxima reunião. 
 
PATRIMÓNIO: 
 

Exercício do direito de preferência: 
 

* Acompanhado de nova informação do DPGU, datada de 14 de Dezembro de 2009, foi 
novamente presente o processo, em nome de Rosa Maria Fidalgo Domingos Alexandre, relativo 
à aquisição de um edifício, sito na Rua Sacadura Cabral, em Peniche, destinado ao alargamento 
do arruamento e regularização dos alinhamentos, acompanhado de contraproposta apresentada 
pela proprietária e de informação dos serviços municipais mantendo o valor anteriormente 
proposto, ficando a Senhora Rosa sujeita a que o Município exerça o direito de preferência se o 
quiser vender a outro interessado por valor superior. 

- Deliberado solicitar à requerente que entregue cópia da descrição do prédio na 
Conservatória do Registo Predial. 

 
Alienação de terrenos: 
 

 * Requerimento, em nome de Nuno Manuel Marques Dias, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, anexa à sua habitação, sita na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel. 
 - Deliberado informar o requerente de que a Câmara não pretende alienar o terreno em 
apreço. 
 
Celebração de escrituras de compra e venda: 

 

* Requerimento, em nome de Manuel Jorge Oliveira Ferreira, solicitando a celebração de 
escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita na Rua 25 de Abril, em Ferrel. 
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- Deliberado que seja celebrada a escritura de compra e venda da parcela de terreno, 
devendo constar da mesma que o terreno vendido corresponde ao titulado pelo alvará de 
alienação n.º 310, emitido em 11 de Maio de 1978. 

 
* Requerimento, em nome de João Paulino Machado, solicitando a celebração de 

escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita em Serra d’El-Rei. 
- Deliberado que seja celebrada a escritura de compra e venda da parcela de terreno, 

devendo constar da mesma que o terreno vendido corresponde ao titulado pelo alvará de 
alienação n.º 649, emitido em 20 de Janeiro de 1992. 
 
Habitação social – reapreciação do valor da renda de casa: 
 

* Informação, datada de 9 de Dezembro 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 Bairro Valverde, na Rua Luís de Camões, 
Bloco 20, 2.º Esq.º, em Peniche, de que é titular a Senhora Rosa Maria Delgado Batista. 

- Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 29,33 €. Deliberado, ainda, que os 
serviços prestem informação sobre os procedimentos para a fixação ou alteração de rendas. 

 
Habitação social – atribuição de fogo: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 11 de Dezembro de 2009, da técnica superior 
de serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo n.º 14, sito no Bairro do 
Calvário, em Peniche, ao agregado familiar de Ermelinda Conceição Salvador Trindade, em 
virtude da extrema gravidade das actuais condições habitacionais em que se encontra. 
 - Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 

 
EMPREITADA DE “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE 
PENICHE” – CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO: 

 
* Elaborado pela Divisão Financeira, foi presente o relatório final, datado de 14 de 

Dezembro de 2009, dando conhecimento do resultado da apreciação efectuada às propostas 
apresentadas para contracção de um empréstimo a longo prazo para complemento ao 
financiamento por fundos comunitários da empreitada referida em epígrafe 

- Considerando que não foram apresentadas quaisquer reclamações, deliberado adjudicar 
a contracção do empréstimo ao Banco BPI, S.A., conforme proposto pelo júri, por ser a proposta 
que oferece melhores condições, e nas condições constantes da sua proposta com a ref.ª CIS MSG 
263/09, datada de 26 de Novembro de 2009, de que se destacam:  

- Montante do empréstimo: 565.000,00 €; 
- Prazo: 15 anos, com período de utilização até 3 anos; 
- Taxa de juro: Euribor a 6 meses, acrescida do spread de 1,625 %. 
Deliberado, ainda, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Zélia Ramos Sousa João 

Fidalgo, para construção de uma hospedaria, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, já 
presente em reunião anterior, acompanhado de parecer da DGUO, datada de 12 de Novembro de 
2009. 
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- Deliberado emitir parecer favorável, devendo ser assegurado o estacionamento. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º L28/86, em nome de Sirusa –      

- Sociedade de Investimentos Rurais e Urbanos, L.da, para loteamento de uma propriedade, sita 
em “Arribas do Mar”, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores, acompanhado de novos 
elementos para alteração ao referido loteamento. 

- Deliberado aprovar a proposta de alteração no aspecto urbanístico, nas condições do 
parecer técnico do chefe da DGUO, de 26 de Novembro de 2009. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a loteamentos: 
 
* Carta, datada de 23 de Novembro de 2009, da Galp Energia – Gás Natural, prestando 

alguns considerandos sobre a obrigatoriedade de as urbanizações e os loteamentos serem dotados 
de infra-estruturas e redes de gás. 

- Tomado conhecimento. 
 

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 construção de um refeitório anexo a 

moradia turística, sita na Avenida do Mar, n.º 162, em Casais do Baleal, já presente em reunião 
anterior. 

- Tomado conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido ao 
abrigo da delegação de competências, em 15 de Dezembro de 2009, que indeferiu a pretensão. 

 
* Proc.º N.º 355/08, em nome de Graciano José Pascoal Carvalho Dias, para proceder à 

substituição de cobertura numa moradia unifamiliar, sita na Rua da Lapa, n.º 71, na ilha do 
Baleal, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir. Deliberado, ainda, encarregar os serviços de fazerem um 
levantamento sobre as situações de irregularidades detectadas na ilha do Baleal e qual o seu 
ponto de situação. 

 
* Proc.º n.º 128/08, em nome de Maria Leonor Silva Ramos Valentim, para construção de 

um edifício de habitação colectiva e comércio, na Rua da Alegria e Travessa da Árvore, n.os 66, 
68 e 70, em Serra d’El-Rei. 

- Deliberado rectificar a deliberação tomada em reunião realizada em 18 de Novembro de 
2009, no sentido de passar a constar que a área a integrar na via pública é de 23,70 m2. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Carta, datada de 23 de Novembro de 2009, da Senhora Argentina Dias Osório, 

solicitando que lhe seja anulado o pagamento dos trabalhos que lhe foram debitados para repor a 
segurança e salubridade da obra, respeitante ao Lote A, sito na Zona Industrial da Prageira, em 
Peniche, de que é proprietário o Senhor Carlos Alberto Duarte Dias. 

- Deliberado indeferir a pretensão. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 15.12.2009 * Livro 100 * Fl.417 

* Carta, com a ref.ª 236/D/09, datada de 4 de Dezembro de 2009, da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a isenção do pagamento de 
taxas devidas pela emissão do alvará de utilização, respeitantes a alterações levadas a cabo no 
Quartel daqueles Bombeiros Voluntários. 

- Deliberado isentar o pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos do n.º 
3 do artigo 51.º do RMUE. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas e dez 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. 

 
 


