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ACTA N.º 15/2010
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2010:
Aos dezoito 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 quarenta 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:
- Comunicou que a visita de trabalho realizada pelo Senhor Presidente da República à
região Oeste Norte tinha distinguido Peniche pela via do mar;
- Propôs que o Executivo subscrevesse uma mensagem de reconhecimento e apreço pela
forma como o Senhor Presidente da República tinha destacado Peniche, pela estratégia municipal
para as pescas;
- Deixou também uma palavra de agradecimento a todos os trabalhadores envolvidos na
preparação da visita citada;
- Informou que tinha acompanhado a visita a outros dois pontos da região,
nomeadamente no Município de Óbidos, e que tinha estado presente no jantar de encerramento,
conjuntamente com os Senhores Vereadores Carlos Amaral Domingos e Luís Ganhão, o
representante da Associação Mútua dos Armadores de Pesca e o Presidente da ACISP;
- Comunicou ainda que tinha participado nas seguintes reuniões e eventos:
- No dia 8 de Maio, deslocou-se a Ovar, para transmitir condolências à família de
António José Macedo, recentemente falecido, membro da Associação Sindical dos Pescadores. A
Câmara deliberou também apresentar condolências à família enlutada;
- No dia 11 de Maio, reuniu com os parceiros do programa para a Regeneração Urbana,
para análise do memorando de entendimento celebrado entre o Governo e a ANMP, que previa
um reforço da comparticipação dos fundos comunitários nos investimentos a realizar;
- No dia 12 de Maio, recebeu, com o Senhor Vice-Presidente, o Senhor João Vitória,
Presidente da Direcção da Casa do Benfica de Peniche, onde foram comunicados os projectos
daquela associação, previstos realizar num futuro próximo;
- No dia 14 de Maio, participou num seminário sobre energias renováveis offshore,
organizado pelo Centro de Energia das Ondas. Fez um ponto de situação sobre o estado da arte
da energia dos oceanos e informou que, no tocante a Peniche, iriam ser colocadas três estruturas
de energia das ondas no primeiro semestre do próximo ano;
- No dia 15 de Maio, participou na inauguração de uma exposição de fotografia na
Associação dos Casais do Júlio;
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- No dia 17 de Maio, participou numa reunião da Direcção da Oceano XXI, dando conta
dos assuntos tratados, nomeadamente em relação ao programa operacional que abarcava as
candidaturas de projectos englobados no Cluster do Mar;
- No dia 18 de Maio, participou na cerimónia de abertura da Conferência sobre Biologia
Marinha e Biotecnologia organizada pela ESTTM;
- Informou que estava a decorrer em Peniche, organizada pelo ICNB, a primeira reunião
de trabalho destinada à elaboração do plano de gestão para a zona de protecção especial da Ilha
da Berlenga. Comunicou que, para além do ICNB, estavam presentes os operadores marítimo turísticos e os representantes das associações de pescas, comunicando também que entendia que
o estudo deveria ser feito, mas que em termos de prioridade da iniciativa, deveria ser definida no
Plano de Ordenamento das Berlengas e que deveria ser tida em conta a dimensão ambiental e
sócio – económica. Finalizou dizendo que esta era uma imposição da UE e que restava encontrar
soluções que compatibilizassem os interesses que operavam na zona.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- Comunicou que tinha participado nas seguintes reuniões e iniciativas:
- No dia 6 de Maio, participou na cerimónia de abertura do Orient@-te, referindo o
elevado número de expositores, derivado do aumento da procura de emprego por parte de jovens
oriundos do ensino universitário;
- Participou também na inventariação participativa do património cultural em Casais
Brancos e Lugar da Estrada, referindo o elevado número de pessoas que participaram nesta
iniciativa;
- No dia 7 de Maio, colaborou na reunião dos programas CRI do Oeste e do Ribatejo,
onde estiveram presentes nove equipas que discutiram e avaliaram o trabalho realizado;
- No dia 8 de Maio, participou no Fórum Comunitário de Residentes do Bairro Fernão de
Magalhães. Salientou e agradeceu a grande participação de residentes na iniciativa, que contou
com a presença dos parceiros do GPS, nomeadamente, a Acompanha, CPCJ, CMP,
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, Associação de Solidariedade Social de Ferrel,
Centro de Saúde de Peniche, CHON – Centro Hospitalar Oeste Norte, Centro de Solidariedade e
Cultura de Peniche, Cercipeniche, escola Secundária de Peniche, Equipa de Tratamento do
CRI/Oeste e Santa Casa da Misericórdia;
- Comunicou que os moradores do Coosofi tinham constituído um grupo de trabalho que
tinha ficado responsável pelo edifício e fez um ponto de situação sobre a cobrança das rendas em
atraso dos bairros sociais;
- No dia 9 de Maio, participou na festa do Agrupamento de Escuteiros de Peniche;
- No dia 17 de Maio, esteve presente na apresentação da avaliação externa da Escola
Básica 1,2,3 de Peniche.
Senhor Presidente da Câmara:
- Comunicou que também tinha estado presente na avaliação externa da Escola Básica
1,2,3 de Peniche, onde tinha deixado uma nota de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido,
tendo em consideração a proveniência e características dos alunos e a procura de soluções para a
sua orientação. Destacou a disponibilidade da Escola para concretizar este tipo de projectos.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
- Informou que tinha realizado uma reunião na DREL sobre a distribuição de produtos
hortícolas nas Escolas. Comunicou ainda que o projecto da Fruta Escolar estava a terminar,
evidenciando o seu sucesso. Referiu ainda os restantes assuntos tratados na referida reunião com
a DREL;
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- Participou nas seguintes reuniões nas semanas de 4 a 18 de Maio:
- Na reunião do Conselho de Administração dos SMAS ocorrida a 12 de Maio do
corrente ano;
- Na reunião de Avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Peniche. O Senhor
Director do Agrupamento afirmou que “o Agrupamento mantém uma relação saudável com a
Autarquia de Peniche, através de múltiplas parcerias: o Programa “Generalização das refeições
escolares a alunos do 1.º ciclo”; o Projecto Europeu Fruta-Escolar; as Actividades de
Enriquecimento Curricular; o Projecto “As Rendas de Bilros vão às Escolas do 1.º ciclo”; o
Projecto GPS; etc, etc”;
- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia;
- Na reunião com os utentes da Rua Irmãs Vicentinas – Estrada dos Remédios. Os
mesmos informaram que não concordavam com a mudança de um nome centenário. Ficou
assente que a Câmara Municipal de Peniche enviaria a todos os moradores desta rua, um pedido
de resposta à questão “concorda ou não com o nome deste arruamento”;
- Na reunião com o Senhor Presidente da Casa do Benfica de Peniche. A Câmara
Municipal foi informada da nova composição dos Órgãos Sociais e dos seus principais objectivos;
- Na 3.ª reunião da obra do Fosso das Muralhas de Peniche;
- Na reunião que teve lugar em Lisboa, sobre a avaliação da iniciativa – Regime de Fruta
Escolar;
- Na reunião de elaboração das actividades integradas no Dia Nacional do Pescador.
- Informou que, o projecto do Pelouro de Educação “As Rendas de Bilros vão à Escola”
foi seleccionado pela Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) e
pelo programa K` Cidade, para participar num workshop sobre Actividades de Enriquecimento
Curricular – AEC, no próximo dia 22 de Maio, em Lisboa.
- Promoveu ainda as seguintes reuniões de trabalho:
- Reunião com diversos responsáveis pelos serviços do DOM, DEA, Turismo e Senhor
Martins Costa, no âmbito da organização do 11.º Festival Sabores do Mar e 1.ª Expo Peniche;
- Reunião com a Eng.ª Alimentar, Patrícia Veríssimo, sobre a alimentação equilibrada e
racional a ter nas escolas;
- Reunião com a DREL, sobre diversos aspectos relacionados com a transferência de
competências na área da Educação. O Dr. Pedro Lara apontou um conjunto de propostas de
encerramento de escolas do 1.º ciclo do concelho de Peniche;
- Reunião com funcionários Edgar Oliveira e Carlos Rebelo sobre o festival de
encerramento da época de competição de natação pura distrital;
- Reunião com técnicos do Município, com o Senhor Presidente e elementos da Junta de
Freguesia de Conceição, sobre assuntos de interesse para esta Freguesia;
- Reunião com a Junta de Freguesia de Serra D`El-Rei, Presidente da colectividade “A
Serrana” e diversos técnicos municipais, sobre o Projecto espaços exteriores e recuperação de
campo de jogos e reequipamento do parque infantil – Rua Alegria em Serra D`El-Rei;
- Reunião com representantes dos grupos de Carnaval de Verão 2010, sobre a
organização deste evento, a ter lugar no próximo dia 17 de Julho;
- Reunião com o Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola EB. 2.3. de Atouguia da Baleia, sobre a proposta de legislação do Centro Escolar e os
próximos passos a serem tomados em conta.
- Participou ainda nas seguintes iniciativas:
- Presidiu à inauguração da Feira de Ensino, Formação e Emprego – “Orient@-te”, que
decorreu no Pavilhão da Escola EB 2.3. D. Luís de Ataíde entre os dias 6 e 8 de Maio, a qual foi
visitada por mais de 5.000 pessoas, evidenciando o elevado grau de satisfação dos expositores
convidados. No total, mais de 95% das empresas consideraram os resultados muito bons;
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- Esteve presente na iniciativa comemorativa dos 50 Anos da Escola Secundária de
Peniche;
- Acompanhou a visita do Senhor Presidente da República, Cavaco Silva à Fortaleza de
Peniche;
- Participou na entrega de prémios do concurso de Pesca, a convite da colectividade “O
Independente”;
- Participou na entrega de prémios da iniciativa de Surf, promovida pela Península de
Peniche Surf Clube;
- Esteve presente na apresentação pública dos Sapadores Florestais;
- Esteve presente na iniciativa promovida pela Escola EB 1.2.3. denominada “Jogos
Tradicionais no 1.º ciclo”.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Perguntou se seria possível acrescentar à Rua Irmãs Vicentinas a denominação Antiga
Rua dos Remédios.
Senhor Presidente da Câmara:
- Comunicou que no dia 10 de Maio tinha participado na apresentação pública da equipa
dos sapadores florestais no Planalto das Sezaredas, iniciativa intermunicipal com as Câmaras de
Óbidos e Lourinhã.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Informou que tinha participado em várias reuniões sobre a comemoração do Dia
Nacional do Pescador e que, resultante de uma proposta de consenso das entidades participantes
na comemoração, seriam homenageadas as comunidades piscatórias de Peniche, Ribamar e
Atalaia;
- Fez um ponto de situação sobre o contencioso judicial com a Câmara da Lourinhã sobre
os furos do Paço;
- Comunicou que no dia 5 de Maio tinha participado na reunião realizada na Oeste CIM,
com os Presidente e Vogais da CCDRLVT, sobre as consequências do memorando de
entendimento celebrado entre o Governo e a ANMP, para majorar os níveis de execução dos
programas operacionais e que tinha reunido com a Comissão Directiva da Oeste CIM, em 12 de
Maio, sobre as Águas do Oeste.
Senhor Presidente da Câmara:
- Voltou a salientar que a posição que tinha sido assumida por Peniche na Assembleia
Geral das Águas do Oeste, em relação ao Relatório e Contas do exercício de 2009, tinha sido de
abstenção, evocando as razões de tal atitude.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Perguntou se a Câmara já sabia alguma coisa acerca do anunciado eventual
encerramento do Laboratório do Hospital de Peniche;
- Solicitou o ponto de situação sobre o canil existente na Cruz das Almas, sobre a
maquete do monumento aos combatentes e sobre a reavaliação das condições de segurança do
edifício António da Conceição Bento;
- Congratulou-se pelo facto da visita do Senhor Presidente da República a Peniche ter
corrido bem, dando visibilidade ao Município;
- Disse que tinha sugerido há quatro anos que se deveria escolher um local no molhe
oeste para se colocar uma pedra para gravar os nomes dos pescadores falecidos na faina
piscatória, homenageando assim aqueles que tinham perdido a vida no mar;
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- Referiu que a Câmara tinha uma casa localizada junto ao Cemitério, arrendada a uma
pessoa que não era carenciada e que utilizava a citada casa para fins não habitacionais;
Acrescentou que, face às carências habitacionais em Peniche, não achava aquela situação justa;
- Disse que tinha lido na comunicação social que tinha sido assinada a fusão da Resioeste
com a Valorsul e, por não se ter feito pagamentos à Resioeste, por se aguardar a concretização da
citada fusão, perguntou se já existia algum planeamento para o pagamento do montante em
dívida.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Congratulou-se com a visita do Senhor Presidente da República e com a forma como
tinha decorrido, que tinha dado grande visibilidade a Peniche;
- Solicitou explicações sobre a relação mensal de horas extraordinárias efectuadas pelos
trabalhadores municipais;
- Perguntou como se iria desenvolver o modelo dos Sabores do Mar;
- Sobre o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, voltou a perguntar se tinha
acompanhado as duas PME de Peniche que tinham sido distinguidas;
- Em relação ao escoamento de águas num passeio à entrada de Reinaldes, perguntou
qual era a solução para o problema, para permitir aos munícipes terem passeios à sua porta;
- Perguntou também se os materiais deliberados entregar às Juntas de Freguesia de Ferrel
e de Atouguia da Baleia, tinham já data prevista de entrega, assim como já estava previsto o
pagamento das verbas protocoladas e dos combustíveis;
- Referiu que dois funcionários municipais tinham-se deslocado de viatura à Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia entregar um simples envelope e como se estava em contenção
de custos, gostaria perceber esta actuação.
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos:
- Congratulou-se com a forma como a visita do Senhor Presidente da República tinha
decorrido, com o conteúdo das intervenções e com a visibilidade que deu a Peniche;
- Congratulou-se pela atribuição, por parte do Senhor Presidente da República, da
Comenda da Ordem de Mérito ao Senhor Professor Rogério Cação, dizendo que o Presidente da
Assembleia Municipal deveria merecer as maiores felicitações por parte da Câmara Municipal;
- Felicitou também a atleta Telma Santos pela sua vitória numa prova internacional,
esperando que tal desempenho desportivo tivesse como corolário a participação nos próximos
Jogos Olímpicos;
- Solicitou o ponto de situação sobre o Plano de Urbanização da Zona Sul de São
Bernardino e do Vale do Grou e sobre o processo de exploração de petróleo na costa de Peniche;
- Perguntou se o Forte de São João Batista estaria em situação de entrar em normal
funcionamento e se tinha sido realizada alguma reunião sobre a Pousada da Fortaleza, com a
Enatur, o Grupo Pestana e o Turismo de Portugal.
Senhor Presidente da Câmara:
- Comunicou, sobre a Pousada da Fortaleza, que em 7 de Maio tinha recebido o Dr.
Castelão Costa e um arquitecto interlocutor do Grupo Pestana;
- Na reunião justificou que não tinha tido oportunidade de reunir antes com a Câmara de
Peniche e ficou acordado que seria elaborada uma apreciação preliminar antes dos feriados de
Junho. Acrescentou que em 14 de Maio tinha telefonado o Dr. Castelão Costa a solicitar outros
elementos, estando os serviços presentemente a reunir tais elementos para entrega posterior;
- Disse que a Câmara deveria expressar felicitações do Senhor Professor Rogério Cação,
pelo recebimento de tão alta condecoração nacional, ao que os Vereadores deram a sua
concordância;
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- Disse também que não havia da parte do Conselho de Administração do CHON a
resposta à pergunta sobre o encerramento do Laboratório do Hospital de Peniche e que iria
telefonar ao Presidente da ARS, no sentido de obter esclarecimento sobre o assunto;
- Sobre o canil da Cruz das Almas disse que esperava o regresso da Médica Veterinária
Municipal da situação de doença em que se encontrava, para em conjunto com a APAP,
avaliarem a situação;
- Informou que ia reunir com Nuno Fragata e a Associação dos Combatentes para discutir
a proposta apresentada e os materiais a utilizar;
- Sobre a reavaliação das condições de segurança do Edifício António da Conceição
Bento disse que iria solicitar ao Comandante Operacional Municipal uma informação sobre o
assunto. Acrescentou que brevemente viria o projecto elaborado para o edifício, já com as
alterações na cobertura acordadas no mandato anterior.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Disse que, desde 2007, andava a ser trabalhada a ideia de um mural para gravar o nome
dos pescadores falecidos na faina piscatória, havendo já a listagem dos mesmos. Acrescentou
que iria enviar a sugestão para a Arquitecta - Paisagística para apreciação;
- Deu uma explicação sobre o processo de fusão da Resioeste com a Valorsul e fez um
ponto de situação sobre a regularização da dívida à Resioste;
- Esclareceu também as actividades e iniciativas municipais que davam origem à
realização de trabalho extraordinário e os factos que faziam incidir o trabalho extraordinário num
número mais ou menos reduzido de trabalhadores.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
- Disse que a maioria dos trabalhadores que realizavam trabalho extraordinário,
trabalhavam em pelouros da sua responsabilidade e deu uma explicação da inevitabilidade de
realização desse tipo de trabalho.
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos:
- Perguntou se havia uma orientação clara de diminuição do trabalho extraordinário, se
tinha sido repercutida nos serviços municipais e se tinha havido algum resultado, que pudesse
induzir que estava a haver uma diminuição de horas extraordinárias.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
- Disse que a Câmara, como entidade pública, oferecia um conjunto de serviços e eventos
que obrigavam inevitavelmente à realização de trabalho extraordinário, dando alguns exemplos;
- Informou que os materiais solicitados pelas Juntas de Freguesia eram fornecidos de
acordo com as disponibilidades do Armazém, não havendo medidas de excepção para qualquer
Freguesia.
Senhor Presidente da Câmara:
- Sobre o modelo da edição deste ano dos Sabores do Mar, deu uma informação sobre as
reuniões efectuadas com os parceiros deste evento e comunicou que iria ter uma vertente
exposicional, da responsabilidade da ACISP e empresa Eventos, uma componente de tasquinhas,
da responsabilidade da ADEPE e a serem exploradas por associações e uma vertente
gastronómica, da responsabilidade dos estabelecimentos de restauração aderentes. Disse também
que o maior espectáculo seria realizado com a participação do músico Tim do conjunto Xutos e
Pontapés que teria lugar fora do espaço dos B.V.P e que tinha convidado o Senhor Ministro da
Agricultura para participar na cerimónia de inauguração do evento, a ter lugar a 4 de Junho;

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 18.05.2010 * Livro 101 * Fl.148

- À pergunta do Senhor Vereador Luís Ganhão se havia um orçamento próprio para o
evento, respondeu que as verbas a afectar estavam previstas em rubricas próprias do Orçamento,
dotadas para o efeito.
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos:
- Realçou o retomar de uma lógica diferente em relação aos últimos anos, com a
introdução das tasquinhas, a explorar pelas IPSS e a apresentação da realidade sócio - económica
do Município, através da Expopeniche.
Senhor Presidente da Câmara:
- Disse que a vertente sócio – económica tinha ficado facilitada por ter havido um
promotor que tinha assumido a componente empresarial e por a ACISP se ter disponibilizado a
colaborar;
- Sobre as PME consideradas líderes disse que não tinha conhecimento que tivesse
havido contacto, sugerindo que o GIE fizesse esse contacto, para realizar um trabalho de
caracterização dessas empresas, a colocar no site da Câmara, para lhes dar o devido destaque;
- Em relação ao passeio da entrada de Reinaldes, disse que iria solicitar uma informação
escrita sobre o assunto ao Director do DPGU;
- Propôs que se subscrevesse um voto de louvor à atleta Telma Santos e à sua equipa
técnica, pela classificação obtida, a que foi aceite pela Câmara;
- Comunicou que já tinham sido abertos dois procedimentos de pré-qualificação para
elaboração do Plano de Pormenor do Vale do Grou, não tendo as candidaturas apresentadas
cumprido as disposições necessárias para o efeito, pelo que os dois procedimentos tinham ficado
desertos.
- O Director do DPGU deu uma informação sobre o ponto de situação do Plano de
Pormenor da zona sul de São Bernardino;
- Sobre a exploração de petróleo na costa de Peniche, deu uma explicação sobre os
estudos sismológicos desenvolvidos pela GALP e disse que iria contactar aquela empresa para
dar uma informação actualizada sobre o assunto.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia quatro de Maio
corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício n.º 26, datado de 13 de Janeiro de 2009, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando o pagamento da despesa efectuada com o fornecimento de energia eléctrica ao ATL
daquela Vila, no valor de 926,74 €, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2008.
- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de
926,74 €.
* Ofício n.º 63, datado de 19 de Fevereiro de 2010, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento da despesa efectuada com o
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abastecimento de combustível nos veículos ao serviço da Freguesia.
- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de
4.543,90 €. (P.º 28)
* Ofício n.º 94, datado de 18 de Março de 2010, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento da despesa efectuada com o
abastecimento de combustível nos veículos ao serviço da Freguesia.
- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de
1.951,68 €. (P.º 28)
* Ofício n.º 31, datado de 16 de Março de 2010, da Junta de Freguesia de Ajuda,
solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento da despesa efectuada com o
abastecimento de combustível nos veículos ao serviço da Freguesia.
- Deliberado conceder à Freguesia de Ajuda um subsídio, no valor de 689,13 €. (P.º 28)
* Carta, datada de 6 de Maio 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 os seguintes fornecimentos de refeições na cantina daquele Centro Social:
- Arqueólogos;
- Jantar “Intercambio-Associação Juvenil”;
- Beberete “25 de Abril”;
- Vigilantes da Feira mensal.
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um
subsídio extraordinário, no valor de 1.072,70 €. (P.º 40/09/01)
* Carta, datada de 2 de Maio de 2010, da ADAP – Associação de Desporto Amador de
Peniche, solicitando a oferta da “Taça Cidade de Peniche - 2009/2010”, bem como a taça de
finalista.
- Deliberado conceder à ADAP – Associação de Desporto Amador de Peniche um
subsídio, no valor de 195,00 €.
* Informação, datada de 17 de Maio de 2010, do Pelouro de Educação, propondo um
aumento no subsídio a atribuir à Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho, pela
ocupação das suas instalações com o jardim de infância, em virtude de se ter registado um
aumento do consumo de energia eléctrica, nomeadamente com a utilização de um forno eléctrico.
- Deliberado conceder à Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho um
subsídio no valor de 1.650,00 €.
* Informação n.º 19/10, datada de 12 de Maio de 2010, dos serviços de turismo,
informando que a Secção Náutica do Alhandra Sporting Club vai realizar no fim-de-semana de 5
e 6 de Junho, um passeio de Kayak entre Peniche e as Berlengas, e propondo a isenção de
pagamento da ocupação dos socalcos 4, 5 e 6, para a colocação de 6 tendas de 2 pessoas, na área
de campismo da Berlenga, na noite de 5 para 6 de Junho.
- Deliberado isentar o pagamento, conforme proposto.
* Ofício n.º 243, datado de 4 de Maio de 2010, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando apoio logístico, nomeadamente, cavaletes, mesas, chapéus-de-sol e cadeiras, para a
realização da 4.ª Edição do “Pintar Atouguia da Baleia”, a realizar no próximo dia 17 de Julho do
corrente ano.
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (P.º 28)
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* Ofício n.º 230, datado de 23 de Abril de 2010, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando o encerramento ao tráfego rodoviário nas ruas daquela vila, nomeadamente, Rua da
Filarmónica, Largo Nossa Senhora da Conceição, parte da Rua das Cortes e Rua Manuel Ribeiro
Ferreira, no dia 12 de Junho de 2010, para a realização do evento “1.ª Marchas Populares”.
- Deliberado autorizar. (P.º 28)
* Carta com a ref.ª Log-124C, datada de 26 de Abril de 2010, do núcleo de logística da
Polícia de Segurança Pública, solicitando parecer para a realização de um passeio de
cicloturismo, nos próximos dias 4 e 5 de Junho, no âmbito das comemorações do 136.º
aniversário do Comando Distrital da PSP de Leiria - “Pedalar pela Segurança”.
- Deliberado dar parecer favorável. (P.º 44/03)
* Carta com a ref.ª EG/051/10, datada de 22 de Abril de 2010, da Acompanha –
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, solicitando apoio logístico para a realização de uma
iniciativa denominada “Drogas Népia”, a realizar no próximo dia 19 de Junho, no âmbito do
Projecto PRIMAR.
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (P.º 2)
* Carta, registada nos n/ serviços em 7 de Maio de 2010, 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 de um torneio de sueca, no próximo dia 23 de Maio.
- Deliberado conceder à Associação de Cultura e Recreio “D. Inês de Castro” um
subsídio de valor correspondente ao preço de uma libra em ouro. (P.º 11/03)
* Carta, registada nos n/ serviços em 7 de Maio de 2010, da Associação de Cultura e
Recreio “D. Inês de Castro”, solicitando o empréstimo de uma tenda, para apoio à realização de
um torneio de sueca, a realizar no próximo dia 23 de Maio.
- Deliberado autorizar. (P.º 11/03)
* Carta com a ref.ª 1/D/2010, datada de 8 de Maio de 2010, do Centro de Actividades
Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio, solicitando autorização para a realização do
passeio das ferrugentas, a realizar no próximo dia 20 de Junho.
- Deliberado autorizar a pretensão devendo assegurar junto da GNR o apoio e a
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro
contra acidentes pessoais. (P.º 11/03)
* Acta da sessão extraordinária, da Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro,
realizada no dia 28 de Fevereiro de 2010, dando conhecimento da composição dos seus novos
órgãos sociais.
- Deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e desejar-lhes os melhores
sucessos no exercício das suas funções.
* Informação, datada de 27 de Abril de 2010, da Chefe de Divisão Administrativa, Dr.ª
Margarida Pelerito Gonçalves, comunicando as formalidades necessárias para desistência da
participação da autarquia como associada da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro
Histórico.
- Deliberado informar a APMCH de que, a partir de 01/01/2011, o Município de Peniche
não pretende continuar como seu associado.
* Proposta, datada de 16 de Maio de 2010, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, para
que os serviços municipais procedam à reparação de portas nos balneários do GDP.
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- Deliberado autorizar a reparação das portas de madeira de dois balneários utilizados
pelos utentes do campo de relvado sintético.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Carta, com a ref.ª 1242, datada de 29 de Abril de 2010, da Liga dos Bombeiros
Portugueses, manifestando o reconhecimento pelo inestimável apoio concedido pela autarquia
nas comemorações do 10.º Aniversário da Juvebombeiro, realizadas na cidade de Peniche, nos
passados dias 23, 24 e 25 de Abril do corrente ano. (P.º 37)
* Carta, com a ref.ª 86/D/10, datada de 10 de Maio de 2010, da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Peniche, remetendo o Relatório de Contas da Gerência do ano de
2009 e o Orçamento para o ano de 2010. (P.º 36/03)
* Oficio n.º 38/10, datado de 3 de Maio de 2010, da Associação Juvenil de Peniche,
agradecendo o apoio prestado na organização do Intercâmbio Internacional – Water Media
Interaction, realizado nos passados meses de Março e Abril de 2010. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 7 de Abril de 2010, da Interline Clube de Portugal, agradecendo o
apoio prestado na realização do Torneio 29.º World Airlines Football Cup. (P.º 37)
* Ofício n.º 8978, datado de 4 de Maio de 2010, do ICNB – Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade, remetendo convocatória para a primeira reunião sobre a
elaboração do Plano de Gestão para a área em classificação como Zona de Protecção Especial
(ZPE) das Ilhas Berlengas, a realizar no próximo dia 18 de Maio. (P.º 16/01)
* Programa alusivo às comemorações do Dia Nacional do Pescador com respectiva
previsão orçamental.
* Balancete de receita, referente ao período de Janeiro a Abril de 2010.
* Mapa de controlo orçamental da despesa, referente ao período de Janeiro a Abril de 2010.
* Mapa de execução das Grandes Opções do Plano, referente ao período de Janeiro a Abril
de 2010.
PESSOAL:
* Foi presente o mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao
período de Janeiro a Abril de 2010.
- Tomado conhecimento.
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 Atouguia da Baleia:
- 12 Manilhas de Metro, para substituir um aqueduto danificado, sito no Ribeiro da Bica,
no lugar da Estrada, daquela freguesia, no valor estimado de 517,92 €.
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Freguesia de Serra d’El-Rei:
- 1 carrada de areia grossa, 1 carrada de areia fina e 1 carrada de pó de pedra, para o
estaleiro daquela freguesia, no valor estimado de 449,50 €.
- 2 carradas (camião grande) de pó de pedra e 300 m2 de calçada à portuguesa, para o
Beco dos Oliveiras, no valor estimado de 2.899,00 €.
- 4 rolos de fita sinalizadora, para diversas obras e eventos daquela Freguesia, no valor
estimado de 139,20 €.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas 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 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria
Jardim”, sito na Rua do Lapadusso, n.º 19, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Anabela
Marques de Oliveira.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2010.
* Das 7.00 às 22.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria
Âncoras Doces”, sito na Rua das Âncoras, n.º 22, em Peniche, de que é proprietária a Senhora
Maria Odete Marques de Oliveira Mões.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 22.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2010.
* Das 8.00 às 5.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar do
Bruno”, sito na Praia do Baleal Campismo, em Casais do Baleal, Ferrel, de que é proprietário o
Senhor Bruno Fonseca de Bairros.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 4.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2010.
* Das 10.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Memórias
Bar”, sito na Rua António Cervantes, n.º 68, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João
Manuel Trindade Martins.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 2.00 horas, com
validade até 31 de Dezembro de 2010.
ARRANJO EXTERIOR DO ESPAÇO ENVOLVENTE À BIBLIOTECA MUNICIPAL:
* Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 6 de Novembro de 2009,
apresentando uma memória descritiva do arranjo exterior do espaço envolvente à futura
Biblioteca Municipal, em Peniche.
- Deliberado aprovar.
PATRIMÓNIO:
Habitação social – reapreciação do valor da renda de casa:
* Informação n.º 3/10, datada de 28 de Abril de 2010, da técnica superior de serviço
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social, propondo, por motivos de alteração nos rendimentos do agregado familiar, a reapreciação
do valor da renda de casa, respeitante ao fogo, sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra
B-5.º Direito-Tardoz, em Peniche, de que é titular o Senhor Joaquim António Carboila do Carmo.
- Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 102,22 €.
Alienação de terrenos:
* Requerimento, datado de 31 de Julho de 2009, em nome de Maria de Jesus Antunes dos
Santos, solicitando a aquisição de uma parcela de terreno, com a área de 113,50 m2, sita no
Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel, para rectificar a área que se encontra a delimitar a sua
propriedade uma vez que só possui 59,00 m2 como área registada.
- Deliberado informar a requerente de que o Município não tem documentos que o
titulem como proprietário dos terrenos pretendidos.
DIA NACIONAL DO PESCADOR – HOMENAGEM:
Como forma de assinalar o Dia Nacional do Pescador 2010, a Câmara deliberou prestar a
seguinte homenagem:
“ Terra de encontros, de esperança e oportunidades para migrantes e forasteiros, gente
que procurava no mar o sustento e o sentido das suas vidas, Peniche foi, ao longo dos anos, mãe,
quando não madrasta, daqueles que aqui aportaram, oriundos dos mais diversos pontos da costa
portuguesa.
As excepcionais condições naturais de protecção e de abrigo proporcionadas à actividade
da pesca por esta pronunciada península foram os principais factores que colocaram Peniche no
destino de tantos homens e mulheres que, ao longo dos anos, tornaram a antiga ilha num dos
mais importantes e vigorosos portos de pesca do país.
Foram esses homens e mulheres, vindos de toda a parte, que ajudaram a construir a vila e
depois a cidade, moldando de forma decisiva a identidade tão diversa e simultaneamente tão
singular da terra que os acolheu.
Num ano especialmente marcado por intempéries rigorosas, Peniche continua a ser o
porto de abrigo mais próximo e seguro para todos aqueles que no mar, ainda resistem a desafiar a
dureza dos elementos, em busca de sustento, numa luta constante e desigual, que faina após faina
teima em consumir vidas humanas.
Reconhecendo o contributo das diversas comunidades da pesca no desenvolvimento
local, homenageiam-se os pescadores do concelho de Peniche e das freguesias de Ribamar e
Atalaia, os quais, nos últimos anos, muito têm contribuído para o progresso e a prosperidade
deste concelho em geral, e da actividade piscatória aqui desenvolvida, em particular.”
DESINFECÇÃO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ILHA DA BERLENGA:
O Senhor Presidente informou sobre a urgente necessidade de aquisição e montagem de
um sistema de desinfecção de água para consumo humano na Ilha da Berlenga, a fim de garantir
o fornecimento de água às infra-estruturas de apoio daquela ilha.
Salientou a urgência da referida aquisição, que foi garantida pelo concessionário do
restaurante, cujo custo será suportado em 75% pela Autarquia. Comunicou ainda a forma de
pagamento do referido custo e que o equipamento, após o final da concessão, seria propriedade
da Autarquia.
A Câmara concordou com o exposto pelo Senhor Presidente.
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PROPOSTA DE ESTACIONAMENTO DO LARGO DO FORTE DA CONSOLAÇÃO:
Foi presente a informação da DPOI com a proposta de rectificação do estudo elaborado
pela DEPPC, para o estacionamento do Largo do Forte da Consolação.
A Câmara deliberou aprovar o estudo referido com as rectificações mencionadas no
ponto três da referida informação.
LOTEAMENTO DA CONVENTOPEN:
O Director e os Chefes de Divisão do DPGU deram uma informação pormenorizada
sobre a situação do loteamento da Conventopen.
Relativamente à construção da superfície comercial do Modelo, o Director do DPGU
reafirmou que tudo o que podia ser tratado pela Câmara tinha sido tratado.
A Câmara tomou conhecimento.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras:
* Proc.º N.º 91/10, em nome de Maria Deonilde Paulino Lopes Faria, para proceder à
conservação e renovação de vãos do edifício, sito na Rua Raul Brandão, n.º 2, em Ilha do Baleal.
- Deliberado aprovar e licenciar.
* Proc.º N.º 90/10, em nome de Maria Teresa Paulino Lopes, para proceder à
conservação e renovação de vãos do edifício, sito na Rua Raul Brandão, n.º 1, em Ilha do Baleal.
- Deliberado aprovar e licenciar.
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares:
* Ofício n.º 7416, datado de 7 de Maio de 2010, da Provedoria de Justiça, informando do
arquivamento do processo R-6218/08 (A1) relativo ao processo de construção de uma moradia,
de que é proprietário o Senhor Raul José Bizzaro Correia. (P.º 10/01)
ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove horas e quarenta e cinco 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.

