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ACTA N.º 13/2010
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENICHE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010:
Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, 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, VicePresidente, 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, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram nove horas.
VISITA DO PRIMEIRO-MINISTRO A PENICHE:
O Senhor Presidente comunicou que o Senhor Primeiro-Ministro está convidado para
participar na cerimónia pública de início da obra de Recuperação do Fosso das Muralhas, a
realizar no próximo dia 2 de Maio, pelas 11.00 horas.
Informou sobre o programa da cerimónia, referindo a participação da Banda Filarmónica
“A Serrana”.
A Câmara tomou conhecimento.
VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PENICHE:
O Senhor Presidente informou também que o Senhor Presidente da República viria em
visita de trabalho a Peniche, no próximo dia 7 de Maio, pelas 9.00 horas.
Disse que a visita iria decorrer na Fortaleza e na ESTTM.
A Câmara tomou conhecimento.
TABELA DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE:
A Chefe da Divisão Financeira deu uma explicação sobre a forma de cálculo dos preços e
do enquadramento legal da sua aprovação.
O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma explicação pormenorizada sobre a Tabela de
Preços em análise, apresentando a justificação dos diversos preços de utilização de equipamentos
municipais.
Referiu o cálculo do preço de utilização do Comboio Turístico, com diferenciação de
preços segundo a idade dos utentes; e do relvado sintético do campo do Parque Urbano, de
acordo com a utilização ou não dos balneários do GDP.
Em relação à área de campismo da Ilha da Berlenga, referiu os preços práticos em função
da lotação das tendas.
Sobre os socalcos da referida área, o Senhor Presidente disse que a Câmara deveria
manifestar a intenção de revogar a cedência de alguns socalcos ao ICNB e analisar os
pressupostos que foram considerados para tal cedência.
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que, no mandato do Senhor Jorge
Gonçalves, o ICNB tinha solicitado um espaço para uma equipa de biólogos acampar enquanto
trabalhassem na ilha. Acrescentou que essa cedência se tinha mantido até à data e que a sua
finalidade se tinha alterado, estando os socalcos em questão a ser alugados a particulares.
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O Senhor Presidente solicitou que se fizesse a recolha de todos os elementos disponíveis
sobre o assunto.
O Senhor Vereador Francisco Salvador informou que tinha a sensação de que este
assunto tinha sido tratado de maneira informal, desconfiando de que não haveria elementos
escritos.
Sobre os preços de aluguer de equipamentos municipais, foram colocadas algumas
questões pela Senhora Vereadora Clara Abrantes, que foram esclarecidas pelo Senhor VicePresidente.
O Senhor Vereador Carlos Amaral referiu-se aos preços cobrados pela utilização do
Comboio Turístico e a Câmara acordou estabelecer a isenção do pagamento de qualquer preço
para crianças dos zero aos seis anos e o pagamento do preço de um euro para jovens dos seis
anos aos doze anos.
O mesmo Vereador disse que seria uma situação a rever a impossibilidade de utilização
do Pavilhão da Escola D. Luís de Ataíde por grupos de cidadãos não constituídos em grupos ou
associações.
O Senhor Presidente disse que já tinha levantado esta situação no mandato do Senhor
Jorge Gonçalves e que era uma situação que valia a pena equacionar.
O Senhor Vice-Presidente disse que o Pavilhão não tinha capacidade de resposta para
grupos que não fossem organizados e que havia uma lista de espera. Acrescentou que se podia
prever a situação de utilização por grupos informais, mas que se teria de estabelecer regras de
gestão dos pedidos, uma vez que havia uma procura muito grande.
O Senhor Vereador Jorge Abrantes leu o protocolo de utilização celebrado com o
Agrupamento de Escolas e disse que estavam lá estabelecidas as prioridades.
A Câmara deliberou abrir a utilização do Pavilhão D. Luís de Ataíde a grupos de
cidadãos não ligados a clubes ou associações, de acordo com as prioridades estabelecidas no
protocolo de utilização celebrado com o Agrupamento de Escolas.
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que, por não ter conseguido ler a tabela de preços
enviada por e-mail, só ontem tinha podido analisar o citado documento através da versão em
papel que lhe tinham facultado.
Posta à votação, foi a tabela de preços aprovada, por unanimidade, com as alterações
propostas nesta reunião.
ENCERRAMENTO:
Sendo dez horas e quinze 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.

