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ACTA N.º 14/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 4 DE MAIO DE 2010: 
 
Aos quatro dias do mês de Maio 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, 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 trinta 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: 
 
- Jorge Califórnia, que perguntou, em nome da Comissão da extinta Estrada dos 

Remédios, qual era o ponto de situação do abaixo-assinado, dirigido à respectiva Junta de 
Freguesia, sobre a possibilidade da mudança de nome da referida estrada, actualmente chamada 
de Rua Irmãs Vicentinas. 

O Senhor Presidente comunicou que o nome Rua Irmãs Vicentinas tinha sido atribuído 
através de deliberação de Câmara, na sua reunião de 14 de Junho de 2004, sob proposta do 
Presidente da Câmara da altura, Senhor Jorge Gonçalves. Informou que tinha sido recentemente 
constituída a Comissão Municipal de Toponímia e que o assunto tinha sido submetido a essa 
comissão para emissão de parecer. 

O Senhor Jorge Califórnia disse que a mudança de nome do arruamento em questão 
implicava para além de despesas, a mudança de muita documentação. 

O Senhor Presidente disse que a Comissão Municipal de Toponímia iria analisar o 
assunto e depois reuniria com a Comissão da extinta Estrada dos Remédios. O Senhor Vice-             
-Presidente marcou a realização dessa reunião para o próximo dia 11 de Maio, pelas 21.00 horas. 

 
- Joaquim Pedroso, em representação do grupo de moradores do Baleal, que leu uma 

comunicação sobre a incomodidade provocada pelo ruído feito pelos clientes do Baleal Cocktail 
Bar nas habitações vizinhas, tendo dado a entender algumas insinuações, assim como juízos de 
valor em relação à actuação da Câmara sobre o assunto. Referiu que as suas comunicações não 
eram transcritas nas actas da Câmara, mas feitos resumos das mesmas, o que tirava algum 
sentido às suas declarações. 

Solicitou a redução do horário de encerramento do referido estabelecimento em duas 
horas, mencionou o direito da população ao descanso nocturno e apontou algumas omissões que 
julgava existir no regulamento municipal sobre os horários dos estabelecimentos comerciais. 

Frisou também a falta de atendimento das forças policiais, nomeadamente da GNR, às 
queixas apresentadas pelas populações. 

O Senhor Presidente disse que o Senhor Joaquim Pedroso tinha feito mais uma vez 
insinuações, sem que as concretizasse, assim como juízos de valor sobre a actuação da Câmara. 
Salientou que todos conheciam a postura dos elementos da Câmara, como pessoas idóneas e 
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honestas e que, por isso, não iria responder às insinuações e juízos de valor.  
Disse que o processo do Baleal Cocktail Bar tinha sido iniciado e que estava no caminho 

certo. Acrescentou que se estava a estudar as condições para a revisão do horário do referido 
estabelecimento. 

O Senhor Vice-Presidente disse que a Câmara tinha entendido não transcrever as 
comunicações lidas pelo Senhor Joaquim Pedroso e pôr só num resumo, por assim determinar a 
lei que regula a elaboração das actas da Câmara. 

Quanto à pintura das vias que tinha também referido na sua comunicação, disse que o 
citado munícipe já tinha sido informado que a pintura referida iria ser efectuada e que, com a 
aprovação do Orçamento de 2010 no final de Abril, já havia possibilidade de se adquirir aquele 
serviço externamente. 

 
- Maria Augusta, que se queixou do barulho proveniente de um canil existente na Rua do 

Pôr-do-Sol, assim como de um armário amovível, contendo quatro botijas de gás de 45 kg, 
colocado no passeio da referida rua. 

O Senhor Presidente informou que, sobre o armário contendo botijas de gás, em 3 de 
Maio passado, tinha sido feita notificação a empresa Gavedra, dando-lhe o prazo de cinco dias 
para resolver aquele assunto e que, quanto ao canil, iria contactar a Médica Veterinária 
Municipal para se inteirar da situação. 

 
- José Alberto Salsinha, que se queixou do ruído, até altas horas da madrugada, feito 

pelos inquilinos do apartamento que fica por cima da sua habitação, situada na Rua Marechal 
Gomes Freire de Andrade, arrendado a estudantes da ESTTM. Comunicou que já tinha chamado 
a PSP para tomar nota daquelas ocorrências e que já tinha apresentado queixa-crime no Tribunal, 
contra os citados inquilinos. 

O Senhor Presidente solicitou à Chefe da Divisão Administrativa para verificar se haviam 
participações da PSP sobre os factos descritos e para ver qual era a competência da Câmara e de 
outras entidades para resolver este assunto. Disse também que iria fazer diligências junto da 
Direcção da ESTTM, para que interviesse junto dos estudantes prevaricadores. 

 
- Encarnação Mamede, que solicitou informação sobre o processo do Bar Mystic. 
O Senhor Presidente informou que, no passado dia 16 de Abril tinha sido feita uma 

medição ao ruído proveniente daquele bar e deu conhecimento do conteúdo do relatório sobre o 
nível de incomodidade desse ruído. 

Comunicou ainda que a Câmara iria tomar uma posição sobre este assunto nesta reunião 
e que depois a comunicaria à D. Encarnação Mamede. 

 
- Raul Correia, que voltou a referir a necessidade de garantir a segurança dos peões na 

estrada do Casal da Vala, nomeadamente das crianças, e a necessidade de iluminação da 
passadeira existente na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche. 

O Senhor Vice-Presidente informou que, ontem, os técnicos do DOM tinham-se 
deslocado ao Casal da Vala para encontrarem uma solução para o problema focado. Referiu que 
era necessário sensibilizar os professores para indicarem aos alunos a utilização do passeio 
existente. 

O Senhor Raul Correia voltou a referir a existência de inertes junto ao depósito do gás e 
de um canil improvisado, tendo o Senhor Presidente lido a informação elaborada pelo Serviço de 
Fiscalização sobre o assunto, assim como o despacho do Chefe da DGUO. 

 
- Fernando Raimundo, que veio solicitar a revisão da deliberação de Câmara, que não 
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autorizou que o horário de encerramento do Café Marítimo passasse das 2.00 horas para as 4.00 
horas. 

O Senhor Presidente disse que a posição da Câmara sobre o horário de encerramento de 
estabelecimentos inseridos no tecido urbano era de os mesmos fecharem às 2.00 horas. 

O Senhor Fernando Raimundo solicitou que pelo menos o horário de encerramento das 
noites de Sábado fosse até às 4.00 horas. 

 
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: 
Deslocação do Senhor Presidente da República a Peniche: 

 O Senhor Presidente disse que estava confirmada a visita do Senhor Presidente da 
República a Peniche, no próximo dia 7 de Maio, pelas 9.00 horas, deslocando-se primeiramente 
à Fortaleza e depois à ESTTM. Deu uma informação pormenorizada sobre o programa da visita. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento das reuniões e eventos em que participou na semana de 12 a 19 de 

Abril de 2010: 
Reuniões: 
- Extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche, no dia 23 de Abril; 
- Ordinária da Assembleia Municipal de Peniche, nos dias 29 e 30 de Abril; 
- Extraordinária da Câmara Municipal, no dia 29 de Abril; 
- Para elaboração do Mapa de Obras Municipais; 
- Com a Associação de Melhoramentos dos Casais do Júlio; 
- Com a empresa ETERMAR para planificação dos trabalhos e áreas a usar; 
- Com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre o Centro Escolar; 
- Com os novos Órgãos Sociais da Associação dos Dadores de Sangue de Peniche. 
Eventos: 
- No conjunto de actividades integradas nas comemorações do 36.º aniversário do 25 de 

Abril; 
- No Convívio dos Trabalhadores dos Serviços de Higiene e Limpeza no dia1 de Maio; 
- Na cerimónia oficial de lançamento da obra do Fosso da Muralha de Peniche, com a 

presença do Senhor Primeiro-Ministro, tendo participado no acto de consignação desta obra no 
dia 29 de Abril no mesmo local; 

- Na deslocação à localidade da Consolação, acompanhado do Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia para avaliar intervenções em zonas de estacionamento, 
substituições de baias e limpeza de regueira; 

- Na cerimónia dos Estudantes da disciplina de Educação Moral e Religiosa; 
- Na inauguração da II Mostra Agrícola do concelho de Peniche, que decorreu no recinto 

desportivo do Sporting Clube da Estrada.  
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Participou nas seguintes reuniões e actividades: 
- No dia 27 de Abril, participou na reunião do Conselho Executivo dos Centros de Saúde 

do Oeste Norte; 
- No dia 28 de Abril, participou numa reunião com parcerias de gestão para a 

sustentabilidade do GPS, tendo comunicado as actividades desenvolvidas; 
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- No dia 28 de Abril, reuniu com o Senhor Vice-Presidente, com a Associação de 
Melhoramentos de Casais do Júlio, com o fim de ser encontrado um espaço para a implantação 
do seu Centro de Convívio; 

- No dia 29 de Abril, reuniu com o Chefe de Gabinete do Governador Civil de Leiria, 
para apresentação da proposta do Município de Peniche dos Contratos Locais de Segurança. 

Informou sobre o que tinha sido acordado e as perspectivas que se levantavam aos 
referidos contratos; 

- No dia 29 de Abril, participou no Fórum, Saúde na Escola 2010, realizado em Óbidos, 
referindo a qualidade dos trabalhos apresentados pelos participantes de Peniche; 

- No dia 1 de Maio, participou na entrega de prémios do Campeonato Distrital de 
Trampolim e Mini-trampolim; 

- No dia 1 de Maio, participou na II Mostra Agrícola e nas tertúlias realizadas no âmbito 
daquela feira, deixando uma palavra de apreço ao Sporting Clube da Estrada. 

Participou também no levantamento do património realizado na Associação da Coimbrã, 
realçando a participação de muitos jovens. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que, no próximo dia 5 de Maio, iria ter uma reunião com a DREL, sobre a 

transferência de competências na área de Educação, onde iriam ser abordados a dupla tutela dos 
trabalhadores não docentes, o apoio às famílias carenciadas e o fornecimento de refeições a 
alunos, a questão da estabilização de professores das AEC, o módulo de gestão do parque 
escolar, a acção-social escolar e os transportes escolares. 

Comunicou também que, sobre a rede escolar, iria ser debatido o processo de 
requalificação da rede do 1.º ciclo do ensino básico de Peniche. 

Disse ainda que, nos próximos dias 21 e 22 de Maio iria reunir com o antigo CAEOeste 
para discutir o programa de multiactividades da natureza. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Congratulou-se por os processos de elaboração e aprovação das GOP/2010, do 

Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2009 e do Regulamento de Taxas do Município de 
Peniche terem sido finalizados dentro dos prazos legais. 

- Sobre o corte de abastecimento de água, ocorrido no passado dia 26 de Abril, devido a 
rotura da rede junto à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, informou que os SMAS tinham 
aproveitado a oportunidade do corte de abastecimento para colocar cinco válvulas de 
seccionamento naquela zona. 

- Disse ainda que o nível de enchimento da Barragem de São Domingos se situava 
actualmente nos 86%. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Congratulou-se com a colocação das válvulas de seccionamento pelos SMAS, o que 

reduzia à população abrangida eventuais cortes de abastecimento de água devido a reparações de 
roturas na rede, lamentando, no entanto, que a rotura junto à Igreja Nossa Senhora da Conceição 
tenha ocorrido num arruamento recentemente alcatroado. 

- Disse que tinha ouvido dizer que o laboratório de análises do Hospital de Peniche iria 
encerrar e perguntou se era verdade. 

- Voltou a referir que a vala efectuada no arruamento para a ESTTM, para passar cabos 
eléctricos, continuava por pavimentar. 

- Perguntou qual era a data prevista para a finalização das obras de recuperação do Posto 
de Turismo. 
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- Perguntou também se já havia alguma definição do local da nova sede do Clube Naval 
de Peniche, lembrando que o Presidente da Câmara tinha informado que iria ter uma reunião 
com o IPTM sobre o assunto. 

- Solicitou informação sobre o ponto de situação sobre o canil particular existente na 
Cruz das Almas, cujos animais provocavam um barulho insuportável e sobre o Monumento aos 
Combatentes, que aguardava proposta de Nuno Fragata, desde Janeiro. 

- Perguntou se já havia data definida para o arranque das obras de construção da nova 
ponte de Ribafria/Bolhos, se já tinha sido feita a reavaliação das condições de segurança do 
edifício António da Conceição Bento e se já estava prevista a retirada dos blocos de pedra 
colocados no caminho para o Parque de Campismo. 

- Pediu, por último, o ponto de situação do algar de Santana. 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Congratulou-se pela colocação das válvulas de seccionamento na rede de água, feita 

pelos SMAS e com a visita do Senhor Primeiro Ministro, para colocação da lápide comemorativa 
do início das obras de recuperação do Fosso das Muralhas, fazendo alguns reparos à forma como 
tinha sido organizada a deslocação em autocarro e salientando o conselho do Senhor Primeiro 
Ministro para iluminação da Muralha. 

- Disse que não tinha ido à sessão de abertura da II Mostra Agrícola e que gostaria de 
recomendar que na organização da próxima feira fossem perspectivadas outras ópticas de 
abordagem ao ramo agrícola para que a sua importância não caísse no próximo ano. Aconselhou 
a que a sua organização fosse repensada e que houvesse mais cuidado com a sua divulgação. 

- Perguntou se o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo acompanhava as PME do 
Município de Peniche e se estava atento ao desemprego, que no Conselho já era superior a 20%, 
assim como ao eminente despedimento de cerca de 70 trabalhadores, a levar a efeito por duas 
empresas. 

- Sobre a recuperação do Posto de Turismo, chamou a atenção para a actuação de dois 
trabalhadores municipais que estavam a trabalhar empoleirados na parte superior do edifício, 
sem qualquer tipo de segurança. 

- Disse ainda que era necessário encontrar uma solução para o gradeamento em inox 
destruído, na rotunda de Nossa Senhora da Boa Viagem e perguntou se já havia alguma decisão 
sobre o muro junto à Filarmónica de Atouguia da Baleia. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Congratulou-se pela vinda do Senhor Primeiro-Ministro a Peniche e pelo início das 

obras de recuperação do Fosso da Muralha. 
- Considerou a edição deste ano da Mostra Agrícola mais pobre em relação ao ano 

passado. Disse que pela importância que deveria ter o evento e face às limitações da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia e do Sporting Clube da Estrada, a Câmara deveria assumir mais 
responsabilidade na sua organização e divulgação. 

- Salientou a intervenção dos Bombeiros no loteamento junto à Escola Secundária e a 
Escola do Alemão, que retiraram a água depositada pelas chuvas e que poderia constituir perigo 
para os alunos das citadas escolas. 

- Chamou a atenção para a situação do prédio devoluto situado nas Ruas Gomes Freire de 
Andrade e Joaquim António Aguiar, que já tinha uma porta arrombada e que já estava a ser 
frequentado por toxicodependentes. 

- Perguntou se estava prevista alguma intervenção no estacionamento do Largo dos 
Remédios e no acesso de Atouguia da Baleia à Coimbrã, por trás da casa do Dr. Sampaio. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Sobre o Laboratório do Hospital de Peniche, informou que o Senhor Presidente já tinha 

questionado a Administração sobre o assunto e disse que quando fosse obtida resposta seria 
transmitida aos Vereadores. 

- Comunicou que iria ver junto à DOM o que se passava com a vala aberta para passagem 
de cabos eléctricos, no caminho para a ESTTM e que iriam ser seleccionadas as vias prioritárias 
para pintura de sinalização horizontal. 

- Sobre as obras de recuperação do Posto de Turismo, disse que, em princípio, estava só 
prevista a recuperação de portas e janelas e que posteriormente se tinha decidido pela 
recuperação da estrutura de madeira, devido ao mau estado em que se encontrava. Enalteceu a 
ajuda dada pelo Clube Recreativo de Peniche e comunicou que esperava que as obras em questão 
ficassem concluídas até final deste mês. 

- Disse também que iria solicitar informações sobre a localização da nova sede do Clube 
Naval de Peniche, que pensava que ainda não estivesse decidida, sobre a situação do Monumento 
aos Combatentes e sobre a segurança do edifício António da Conceição Bento. 

- Comunicou ainda que iria solicitar à Fiscalização informação sobre o canil situado na 
Cruz das Almas e que a ponte Ribafria/Bolhos era uma prioridade para avançar. 

- Disse, por último, que os blocos de pedra colocados marginalmente ao caminho para o 
Parque de Campismo ainda não tinham sido retirados, por a máquina a empregar nessa tarefa 
ainda estar em reparação. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu uma informação pormenorizada sobre os trabalhos geotécnicos levados a efeito no 

algar de Santana. 
 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que tinha anotado os reparos efectuados sobre a visita do Senhor Primeiro-

Ministro a Peniche, explicando que tinha havido dificuldade de disponibilizar mais autocarros 
por falta de motoristas e que a iluminação da Muralha era para concretizar. 

- Sobre a II Mostra Agrícola disse que a edição deste ano tinha tido mais publicidade que 
a do ano passado e que era necessário avaliar os resultados conseguidos. 

- Salientou que o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo estava preocupado com o 
elevado desemprego, assim como com os problemas por que passavam algumas empresas. 
Referiu a criação de postos de trabalho levados a efeito pela Auchan, Modelo e novos 
estabelecimentos de restauração. 

- Em relação à vedação em inox na rotunda de Nossa Senhora da Boa Viagem e à 
situação do muro junto à Filarmónica de Atouguia da Baleia, disse que iria solicitar informação 
aos serviços municipais competentes sobre esses assuntos. 

- Comunicou também que iria mandar a Fiscalização inteirar-se sobre a porta danificada 
do edifício situado nas Ruas Marechal Gomes Freire de Andrade e António Augusto de Aguiar e 
que os Bombeiros tinham retirado a água pluvial acumulada no loteamento junto à Escola 
Secundária e a Escola do Alemão a pedido da Câmara Municipal. 

- Disse, por último, que não estava nada previsto para o estacionamento do Largo dos 
Remédios e para o acesso de Atouguia da Baleia à Coimbrã, por trás da casa do Dr. Sampaio. 
 
BAR MYSTIC: 
 

 Na sequência do deliberado na reunião de 6 de Abril de 2010, onde foi manifestada a 
intenção de restringir o período de funcionamento do Bar Mystic até às 24.00 horas, e 
considerando que: 
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 - Foram recolhidos os pareceres das entidades indicadas no artigo 5.º do Regulamento 
dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestações de Serviços do Município de Peniche; 
 - Verificou-se que o valor apurado na medição acústica, efectuada em 16 de Abril de 
2010, às 24.00 horas, no interior da habitação da D. Encarnação Mamede, devido à alegada 
incomodidade sonora provocada pelo funcionamento do Bar Mystic, ultrapassa os limites legais 
impostos pelo Regulamento Geral do Ruído em relação ao critério de incomodidade sonora 
verificada na referida habitação durante o período nocturno; 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, restringir o horário de funcionamento do 
referido bar para as 24.00 horas, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do citado regulamento, uma 
vez que comprovadamente põe em causa a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes. 
 
JONAS BAR: 
 
 Também na sequência da deliberação tomada na reunião de 6 de Abril de 2010, onde o 
Executivo Municipal manifestou a intenção de restringir o horário de funcionamento do Jonas 
Bar e, considerando que: 
 - Foram recolhidos os pareceres das entidades indicadas no artigo 5.º do Regulamento 
dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestações de Serviços do Município de Peniche; 
 - A PSP de Peniche efectuou cinco participações em 2009, relativas a situações 
ocorridas na via pública, nas imediações do referido bar e levantou sete Autos de Notícia em 
2008 e três em 2009, por incumprimento do horário de encerramento; 
 - A Câmara mandou instaurar cinco processos de contra-ordenação em 2008 e sete em 
2009; 
 - Se verificaram frequentes reclamações em reuniões públicas da Câmara por cidadãos 
residentes nas imediações do bar, por excesso de ruído na via pública, provocado pelos clientes 
do bar em questão durante as madrugadas; 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, restringir o horário de funcionamento do Jonas 
Bar para as 24.00 horas, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do citado regulamento, uma vez que 
comprovadamente põe em causa a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 20 e 29 

de Abril último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 16 de Abril de 2010, da Associação de Estudantes da Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar, solicitando diverso apoio logístico e financeiro para a 
realização da IX Semana Académica da ESTTM, que decorrerá de 10 a 13 de Maio. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder à 
Associação de Estudantes da ESTTM um subsídio, no valor de 1000,00 €. (P.º 13/03) 
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* Carta, datada de 17 de Março de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
despesas efectuadas com a reparação da viatura daquele Centro Social. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 3472,00 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta com a ref.ª 190/D/09, datada de 19 de Outubro de 2009, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao 
pagamento de despesa efectuada com o transporte da sua fanfarra. 

- Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio, 
no valor de 295,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, sem data, do Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do 

Júlio, dando conhecimento da nova composição dos órgãos sociais daquela associação. 
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e 

desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (P.º 11/03) 
 
* E-mail, datado de 26 de Abril de 2010, da Associação de Dadores de Sangue de 

Peniche, dando conhecimento da nova composição dos órgãos sociais daquela associação para o 
triénio de 2010/2012. 

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e 
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. 

 
* E-mail, datado de 3 de Maio de 2010, da Cercipeniche, solicitando a cedência do 

espaço situado na Praça Jacob Rodrigues Pereira para a colocação da casa do Pirilampo Mágico. 
- Deliberado autorizar. 
 
* Ofício n.º 38, datado de 25 de Março de 2010, da Junta de Freguesia de Ferrel, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesa efectuada com a 
Senhora Ermelinda Oliveira Ferreira Martins a assegurar os almoços das crianças da Escola 
Primária daquela freguesia, ao abrigo do Acordo de Actividade Ocupacional. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Ferrel um subsídio, no valor de 1235,14 €. (P.º 28) 
 
* Ofício n.º 60/2010, datado de 5 de Fevereiro de 2010, da Freguesia de Serra d’El-Rei, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesa efectuada com a 
compra de pneus para o tractor e para a retroescavadora. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 901,80 €, 
correspondente a 50% do custo da manutenção do equipamento, a processar à medida da 
existência de disponibilidade financeira. (P.º 28) 

 
* E-mail, datado de 23 de Março de 2010, da Associação de Estudantes da Escola 

Secundária de Peniche, solicitando a cedência de diversos materiais, destinados à realização da 
obra de recuperação da sala de convívio daquela escola. 

- Deliberado ceder o material solicitado, no valor estimado de 428,24 €.  
 
* Ofício n.º 881, datado de 16 de Dezembro de 2009, do Subdestacamento Controlo 

Costeiro de Peniche da Guarda Nacional Republicana, solicitando a cedência de tintas para 
procederem à pintura do muro existente junto ao seu edifício/quartel, situados nas Ruas Garrett e 
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Gago Coutinho, em Peniche. 
- Deliberado ceder os materiais solicitados, no valor estimado de 268,00 €. (P.º 16/01) 
 
* Carta, datada de 19 de Abril de 2010, da Secção de Ginástica da Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana”, solicitando diverso apoio logístico e a cedência 
do pavilhão EB – 2, 3 D. Luís de Ataíde para a realização de um Festival de Ginástica, no 
próximo dia 19 de Junho. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, conforme 
solicitado, e autorizar a utilização das instalações municipais. (P.º 11/03) 

 
* Carta, sem data, da Equipa de Apoio às Escolas do Oeste, solicitando a utilização do 

Parque de Campismo Municipal de Peniche e diverso apoio logístico para as modalidades de 
Multiactividades de Exploração da Natureza, Surf e Bodyboard, inseridas no evento do Desporto 
Escolar, a realizar nos dias 21 e 22 de Maio de 2010. 

- Deliberado autorizar a utilização do Parque Municipal de Campismo, nas condições em 
que tem sido autorizado para outras instituições, e oferecer as T-shirts e respectivos dorsais. 

 
* Carta, datada de 25 de Março de 2010, da Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação 

da Lourinhã, apresentando convite ao Município para fazer parte daquela Associação como 
Confrade Protector. 

- Deliberado aprovar a adesão do Município de Peniche à Colegiada de Nossa Senhora da 
Anunciação da Lourinhã e solicitar à Assembleia Municipal a autorização para o efeito, nos 
termos previstos na alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (P.º 17) 

 
* E-mail, datado de 28 de Abril de 2010, da Técnica Superior Ângela Malheiros, 

solicitando autorização para proceder ao prolongamento do prazo de entrega dos trabalhos 
respeitantes ao Concurso Rendas d’escritas, de 7 para 21 de Maio corrente. 

- Deliberado concordar com o prolongamento do prazo de entrega dos trabalhos de 7 para 
21 de Maio.  

 
* Normas para os VIII Jogos Florais da Renda de Bilros de Peniche, subordinado ao tema 

“Berlenga, maravilha da natureza”, acompanhadas das respectivas estimativas de custos. 
- Deliberado aprovar as normas e conceder à Associação Rendibilros um subsídio, no 

valor correspondente aos encargos nelas previstos. 
 
* Informação n.º 26/2010, datada de 23 de Abril de 2010, da Divisão de Acção Sócio-           

-Cultural, propondo a entrada gratuita no Museu Municipal no dia 25 de Abril de 2010. 
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 23 de Abril de 

2010, que autorizou a pretensão. 
Deliberado, ainda, no dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, não sejam cobradas 

entradas no Museu Municipal. 
 
* Informação n.º 28/2010, datada de 26 de Abril de 2010, da Divisão de Acção Sócio-         

-Cultural, propondo o encerramento do Museu Municipal no dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador. 
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 27 de Abril 

de 2010, que autorizou a pretensão. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
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* Programa da III Edição da Feira de Ensino, Formação e Emprego “Orient@-te”, a 
realizar de 6 a 8 de Maio de 2010, no Pavilhão da EB 2, 3 D. Luís de Ataíde. 

 
* Carta n.º 6/DI, datada de 19 de Abril de 2010, da Cercipeniche, solicitando a 

divulgação e participação nas diversas iniciativas promovidas na Campanha Pirilampo Mágico, 
que irá decorrer de 8 a 30 de Maio de 2010. (P.º 13/09) 

 
* Informação, datada de 3 de Maio de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade e 

Habitação, dando conhecimento dos pareceres emitidos sobre a candidatura a Cursos de 
Educação e Formação de Jovens – CEF, para o concelho de Peniche. 

 
* Convite para a cerimónia de apresentação pública da Equipa de Sapadores Florestais 

Intermunicipal, que terá lugar no dia 10 de Maio de 2010, no Planalto das Cesaredas. 
 
* Convite para a visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República à Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, que terá lugar no dia 7 de Maio de 2010. 
 
* Informação n.º 39/2010, datada de 4 de Maio de 2010, do Serviço Municipal de 

Protecção Civil, dando conhecimento da cerimónia de apresentação pública da Equipa de 
Sapadores Florestais, no dia 10 de Maio. 

 
* Informação n.º 37/2010, datada de 22 de Abril de 2010, do Serviço Municipal de 

Protecção Civil, dando conhecimento do acompanhamento efectuado por aquele serviço na 
monitorização das arribas e reforço de sinalização preventiva e de interdição efectuado pelo 
INAG, na zona da Consolação. 

 
* Carta n.º 351, datada de 22 de Abril de 2010,da Escola Secundária de Peniche, 

agradecendo o contributo prestado aquando da realização da 25.ª Peregrinação a Fátima levada a 
cabo pelos alunos e ex-alunos daquela escola. (P.º 13/02) 

 
PESSOAL: 

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

prestação de serviços, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego 
inserção e estágios qualificação emprego e estágios profissionais ao serviço em Abril de 2010. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto de protocolo a celebrar com a Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, o qual visa a elaboração da 
cartografia digital vectorial da Reserva Agrícola Nacional na área geográfica do Município de 
Peniche, nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar.  

 
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 São Pedro: 
- 112,50 m2 de pavê, 97,50 ml de lancil 10x22x30, 15 m2 de lages rústicas ou 

capeamento, 160 tijolos de dois furos, 4 grelhas de saneamento, 12 ml de tubo PVC de 160mm, 
45 sacos de 40 kilos de cimento, 11 m3 de areia grossa e fina, 25 m3 de pó de pedra para início da 
1.ª fase do projecto de intervenção no Largo da Falésia, naquela freguesia, no valor estimado 
1335,46 €. 

Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 2 carradas de pó de pedra, destinadas à Rua do Aterro e Vale de Cavalos, naquela 

freguesia, no valor estimado de 150,00 €; 
- 20 pilares dissuadores de trânsito, para colocação na Rua do Poço Novo, naquela 

freguesia, no valor estimado de 480,00 € 
 

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 12.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “3’As”, 

sito no Largo da Ribeira, n.º 12, em Peniche, de que é proprietária a firma Celtibéricu – Eventos 
e Restauração, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 12.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pequena 

Baleia – Snack/Bar”, sito na Rua Pôr-do-Sol, n.º 14, na Ilha do Baleal, de que é proprietária a 
Senhora Idalina Maria Lourenço Grandela Pereira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 9.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Café/Restaurante Amigos do Baleal”, sito na Praia do Baleal, de que é proprietária a Senhora 
Fernanda Santos Grandela Oliveira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Canoa”, 

sito na Rua 1.º de Maio, n.º 37, em Peniche, de que é proprietário o Senhor José Neves Oliveira. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2010. 
 

OBRAS MUNICIPAIS: 
 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais nas quinzenas de 

3 a 28 de Maio de 2010. 
- Tomado conhecimento. 
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PATRIMÓNIO: 
 

Permuta de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Agostinho da Silva Pedro, propondo a permuta de uma 
parcela de terreno de que é proprietário, situada no Caminho da Nora, em Peniche, pelo Lote n.º 
85, sito na Rua da Alegria, no Casal Moinho, em virtude de estar prevista a passagem de uma rua 
pelo seu terreno. 
 - Deliberado informar de que, de momento, a Câmara não está interessada na permuta. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 

* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Predibaleal, S.A. e Outros, 
para proceder a uma operação de loteamento, com 72 lotes, em Água Doce, Casais do Baleal, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado informar o requerente de que a pretensão é viável, nos termos e com os 
fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 19 de Abril de 2010. 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com cinco votos a favor e o voto contra 
do Senhor Vereador Luís Ganhão que declarou votar contra por entender que nada deve ser 
viabilizado para a zona sem que o Plano de Urbanização do Baleal esteja aprovado. 

 
LOTEAMENTOS: 

 

* Foi presente o processo de loteamento n.º L3/08, em nome da Conventopen – Imobiliária 
e Construção, L.da, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de nova planta 
síntese. 

- Deliberado aprovar a nova planta síntese, que consiste na eliminação do lote n.º 1, de 
acordo com as informações da DGUO e DPOI, de 4 de Maio de 2010. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

* Foi presente o processo de licenciamento de obras n.º 373/08, em nome de Luís Pereira, 
L.da, para proceder a alterações em posto de abastecimento de combustíveis líquidos, situado no 
Largo de São José, n.º 11, em Atouguia da Baleia.  

- Deliberado aprovar, nos termos da informação técnica da DPOI, de 16 de Abril de 2010, 
por maioria, com quatro votos a favor e duas abstenções, dos Senhores Vereadores Francisco 
Salvador e Carlos Amaral, tendo os Senhores Vereadores prestado as seguintes declarações: 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que se abstinha porque o sítio onde se encontra instalado o posto de abastecimento 

de combustíveis não é o mais indicado, por ser uma zona residencial e junto de um 
entroncamento com grande afluência de trânsito, e que, uma vez que o proprietário vai fazer 
investimentos, poderia estudar, em conjunto com a Junta de Freguesia, um outro local fora da 
zona residencial e com melhores acessos. 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 
Disse que se abstinha por o posto se situar em zona residencial e rodeado de diversas 

instituições, e, indo haver investimento, seria de equacionar a possibilidade de se mudar a sua 
localização. 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Disse que, apesar de estar de acordo com o que foi dito pelos anteriores vereadores, 

votava a favor. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes:  
Lamentou que se deixe passar uma oportunidade de alteração à localização do posto, mas, 

perante os pareceres favoráveis das diversas entidades e dos serviços municipais, só pode votar a 
favor. 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que, de momento, a localização do posto obedece à legislação nacional e por isso 

vota a favor. 
 

CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA “FISCALIZAÇÃO E 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE”: 

 

* Foram presentes os resultados da audiência prévia e o relatório final da fase de 
qualificação, respeitantes ao concurso referido em epígrafe. 

- Tendo em consideração os resultados da audiência prévia e o relatório final da fase de 
qualificação, deliberado excluir os dois candidatos, nos termos e com o fundamento previsto na 
alínea j) e l) do ponto 2 do artigo 184.º do Código dos Contratos Públicos, e a consequente não 
adjudicação do serviço, com o fundamento previsto na alínea b) do ponto 1 do artigo 79.º do 
CCP, e a revogação da decisão de contratar, tomada por deliberação camarária, datada de 4 de 
Novembro de 2009, nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do mesmo Código. 

Deliberado, ainda, notificar todos os candidatos da decisão atrás tomada, com envio de 
cópia do relatório final. 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “FISCALIZAÇÃO E 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE”: 

 

* Foi presente uma informação da DPOI, datada de 4 de Novembro de 2009, dando 
conhecimento de que se encontram concluídas as peças concursais com vista à adjudicação da 
prestação de serviços referida em epígrafe, acompanhada do respectivo processo. 
 - Deliberado: 

1) Aprovar as peças do processo de concurso; 
2) Proceder à abertura de concurso público, com preço base de 245.000,00 €, nos termos 

previstos no capítulo III do Código dos Contratos Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro; 

3) Designar para constituir o júri do procedimento o Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Jorge Amador, que presidirá, Engenheiros José Pires e Francisco Silva, como membros efectivos 
e os Senhores Engenheiros Florinda Monteiro e José Coelho e Dr. Rui Venâncio, como 
elementos suplentes; 

4) Delegar no Júri do concurso as seguintes competências: prestar esclarecimentos, 
proceder a rectificações às peças concursais, identificação e introdução de erros e omissões por 
sua iniciativa e análise e decisão sobre aceitação dos erros e omissões identificados pelos 
interessados na fase própria. 
 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

A Câmara, considerando o despacho do Senhor Primeiro-Ministro, datado de 20 de Abril 
último, deliberou conceder tolerância de ponto a todo o pessoal do Município no dia 13 de Maio 
de 2010. 
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Mais foi deliberado que os serviços que não encerram em dias de feriado devem manter o 
pessoal indispensável ao seu funcionamento, podendo os trabalhadores que asseguram esses 
serviços ficar dispensados de se apresentarem ao serviço num outro dia, em termos a definir 
pelos respectivos dirigentes. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove 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. 

 
 


