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ACTA N.º 19/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2010: 
 
Aos quinze dias do mês de Junho 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 nove horas e quinze 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. 

 
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MONSENHOR BASTOS 
 

A Câmara registou o reconhecimento pela vida e obra de Monsenhor Bastos, falecido 
no passado fim-de-semana. 

Deliberou também aprovar um sentido voto de pesar pelo falecimento de tão ilustre 
figura de Peniche e apresentar condolências à família enlutada, à Paróquia de Peniche e ao 
Patriarcado.  

O Senhor Presidente informou que tinha mandado hastear a bandeira a meia haste 
durante o fim-de-semana e que tinha disponibilizado os recursos da Autarquia que fossem 
necessários para o serviço fúnebre.  

O Senhor Vereador Carlos Amaral disse que gostaria que a homenagem a fazer a 
Monsenhor Bastos tivesse repercussão nas gerações futuras e que por isso achava que se devia 
edificar um busto ou um monumento alusivo à sua obra, que perpetuasse a sua imagem e valor 
na comunidade. Acrescentou que deixava estas ideias para que no futuro fossem desenvolvidas. 

O Senhor Presidente disse que este assunto já tinha sido abordado com a Comissão da 
Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem e que a dificuldade encontrada era a da localização do 
monumento, que teria de ser consensual.  

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que este assunto tinha que ser pensado, 
acrescentando que era justo, necessário e didáctico que se perpetuasse a obra de Monsenhor 
Bastos e que a localização deveria ser escolhida com o necessário equilíbrio.   

 
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: 
- Deu informação sobre as reuniões e eventos em que participou: 
- No dia 2 de Junho, reuniu na ESTTM, com elementos do programa + Centro, para 

análise das candidaturas do IPL em parceria com a Câmara de Peniche; 
- No dia 2 de Junho, participou a convite da Direcção da Nerlei, no jantar comemorativo 

do 25.º aniversário daquela associação empresarial, tendo reiterado o interesse de retomar a sua 
actividade no Município de Peniche; 

- No dia 4 de Junho, reuniu com o novo responsável das Estradas de Portugal, tendo  
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ficado identificados quem eram os interlocutores para esta zona, nomeadamente o Director da 
Delegação Regional de Leiria, órgão incluído no Centro Operacional do Centro Sul. Deu uma 
informação sobre o conjunto de assuntos tratados e reiterou a necessidade duma intervenção 
mais profunda no IP6. Sobre os postos SOS, manifestou a sua discordância sobre a situação 
actual e propôs que se solicitasse junto da EP a reposição dos postos SOS, para reforçar a 
segurança daquela via. Comunicou também que estava a ser feito um levantamento dos 
semáforos conjuntamente com a Câmara, para avaliar as necessidades efectivas de 
semaforização. Em relação às rotundas, informou sobre a possibilidade de celebrar protocolos 
para a sua conservação e sobre a desclassificação da EN 114, disse que tinha reiterado a 
condição de aceitar a transferência da citada estrada desde que as EP fizessem uma intervenção 
profunda, no tocante à sua conservação; 

- No dia 4 de Junho, participou na inauguração da edição dos Sabores do Mar deste ano, 
que contou com a presença do Senhor Ministro da Agricultura e Pescas. Disse que esta iniciativa 
não tinha contado, este ano, com tanto investimento na sua divulgação. Referiu também a 
possibilidade de, no próximo ano, fazer deslizar este evento para o mês de Julho, por Peniche já 
ter mais veraneantes. Salientou a qualidade da Convenção “Sou de Peniche” e da Conferência do 
Forte, efectuada pelo Professor Borges Gouveia. Por último agradeceu a todas as entidades 
envolvidas, assim como a todos os expositores presentes na Expopeniche; 

- No dia 5 de Junho, esteve presente na abertura da Exposição O Mar e a Natureza, de 
Rui Mota Carmo; 

- No dia 7 de Junho, participou na conferência 100 anos da República e no lançamento da 
revista, na Escola Secundária de Peniche; 

- No dia 7 de Junho, reuniu com o Secretário de Estado da Energia e Inovação, Professor 
Carlos Zorrinho, sobre o projecto ECOS, dando a conhecer as frentes de actuação na área da 
eficiência energética. Informou que a aprovação da zona piloto de aproveitamento da energia das 
ondas poderia ir a Conselho de Ministros na próxima semana; 

- No dia 8 de Junho, reuniu com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, sobre a 
eficiência energética do CAR Surf, tendo sido solicitado que fossem apontadas soluções maduras 
dimencionadas às necessidades energéticas e não as de ainda alvo de investigação; 

- No dia 10 de Junho, acompanhou as iniciativas organizadas pelo núcleo dos Ex-
Combatentes, nomeadamente na deposição de flores em monumentos comemorativos; 

- No dia 14 de Junho, reuniu com a ARHTejo, sobre a reposição da legalidade em Água 
Doce, no Baleal, fazendo um ponto de situação das acções já realizadas e dando uma informação 
sobre os próximos passos deste processo. Acrescentou que tinha também sido abordada a 
questão da Marginal Norte; 

- No dia 14 de Junho, almoçou com os Embaixadores de Espanha, onde tinham estado 
presentes empresários, o Senhor Secretário de Estado da Energia e Inovação e a Senhora Vice-
Presidente da província da Estremadura. Deu uma informação sobre os assuntos abordados, 
nomeadamente sobre a valorização da relação com aquela região espanhola.          

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que iria ser feito um balanço sobre os Sabores do Mar, tendo feito uma breve 

análise e reconheceu a necessidade de se fazer alguns ajustes quanto à data da realização; 
- Informou que, na reunião com a Senhora Ministra da Saúde, tinha sido comunicado que 

a nova unidade hospitalar do Oeste Norte iria ser construída na área disponível do Hospital das 
Caldas da Rainha. Acrescentou que a citada Ministra tinha reiterado a valorização dos hospitais 
de Peniche e Alcobaça e que tinha garantido que o Serviço de Urgência de Peniche era definitivo 
e não só até à construção do novo hospital; 

- Disse também que tinha colocado perguntas sobre os serviços de internamento e ambu- 
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latório, tendo obtido respostas favoráveis, e que tinha colocado a questão dos acessos ao novo 
hospital, face à nova localização apresentada, referindo que tinham sido apontadas várias 
hipóteses; 

- Comunicou que tinha efectuado duas reuniões com os serviços para serem estudadas 
alternativas de localização para a feira mensal; 

- Referiu que a edição deste ano do Triatlo tinha contado com a participação de 400 
atletas e que tinha corrido muito bem; 

- Sobre a reunião com as Estradas de Portugal e no tocante à semaforização, disse que 
aguardava uma resposta à proposta apresentada pela Câmara; 

- Disse que tinha participado na reunião semanal da obra do Fosso da Muralha, 
informando que o projecto de especialidade da eclusa seria entregue pela empresa projectista 
daqui a três semanas; 

- Comunicou que tinha reunido com a Junta de Freguesia da Serra D`El Rei, para tratar 
de assuntos relativos àquela Freguesia e que tinha efectuado duas reuniões com o Presidente da 
Junta de Freguesia de Ferrel sobre o parque de estacionamento do Baleal, referindo que não era 
um problema de fácil resolução, por a referida Junta ser muito sensível às reivindicações dos 
proprietários dos apoios de praia; 

- Disse, por último, que tinha participado na entrega de prémios do concurso da renda de 
bilros e apresentou o troféu oferecido pela organização da travessia em Kaiak de Peniche às 
Berlengas.   

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
- Comunicou que tinha continuado o inventário participativo na Bufarda e em Bolhos; 
- Disse que tinha participado na Conferência do Forte, elogiando a brilhante intervenção 

do conferencista e que tinha estado presente nas marchas populares de Atouguia da Baleia, que 
tinha contado com marchas de cinco localidades, assim como na festa dos santos populares de S. 
Bernardino; 

- Disse ainda que tinha participado na cerimónia de inauguração da edição deste ano dos 
Sabores do Mar e na Convenção “Sou de Peniche”.  
  

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que em 8 de Junho tinha participado na reunião do Conselho Executivo Oeste 

CIM, onde tinha sido avaliada a contratualização com o Programa Operacional do Centro;  
- Disse também que a Conferência do Forte lhe merecia uma referência especial pela 

qualidade do conferencista; 
- Comunicou ainda que iria ver se havia condições para que a comissão encarregada de 

avaliar o regulamento municipal sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais reunisse esta semana.    
 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse que tinha sido com bastante preocupação que tinha ouvido as notícias da nova 

localização do Centro Hospitalar Oeste Norte, pelos difíceis acessos do local. Acrescentou que a 
Câmara deveria insistir muito acentuadamente, numa acção concertada com outros municípios, 
para que fossem garantidos acessos rápidos, o que deveria ser a primeira preocupação de quem 
estava a planear aquela unidade hospitalar; 

- Deu uma breve opinião sobre os Sabores do Mar, dizendo que o retorno a um figurino 
já utilizado tinha melhorado a edição deste ano e que deveria ser bem pensada uma nova data 
para o evento do próximo ano. Acrescentou que tinha sido prejudicado pela meteorologia muito 
adversa, sentida  nos  dias do  festival e  que  o espaço  deveria  ser  reordenado  para  ficar  mais  
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agradável e ser mais representativo de Peniche; 
- Sobre a prova do Triatlo disse que não tinha conseguido sair da zona onde morava por 

todos os acessos terem ficado cortados durante a decorrência da prova. Afirmou que, apesar da 
prova ter corrido bem, deveria ter sido garantido pelo menos um acesso ao espaço interior 
circundado pela prova; 

- Lamentou o encerramento da empresa Scanner, com as nefastas consequências para 
quem lá trabalhava; 

- Perguntou que quando é que as rotundas da Fonte do Rosário e dos Bolhos, que estavam 
em estudo passavam a definitivo. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Referiu a questão do apoio dado pela Câmara a artistas locais, levantado na última 

sessão da Assembleia Municipal, dizendo que concordava com esse apoio e que os artistas locais 
deveriam ser acarinhados e apoiados pelo Município; 

- Disse que os Sabores do Mar tinham melhorado e que as tasquinhas não tinham sido 
mais visitadas por as pessoas não terem sabido do novo figurino, por falta de comunicação; 

- Fez referência às marchas populares promovidas com muito sucesso pela Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, salientando a grande participação popular; 

- Perguntou quando é que parte dos subsídios atribuídos em 2009 e ainda em dívida eram 
pagos às associações; 

- Perguntou também quando é que a Câmara iniciava a pavimentação de arruamentos e 
estradas, uma vez que já havia algumas bastante degradadas; 

- Por último, fez referência a alguns horários de estabelecimentos da Freguesia de 
Atouguia da Baleia, que há longa data estavam por atribuir pela Câmara.  

 
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
- Disse que o modelo adoptado este ano para os Sabores do Mar, tinha constituído uma 

melhoria neste evento, devido ao regresso à lógica antiga. Alvitrou a hipótese da data da sua 
realização mudar para a primeira quinzena de Julho. Referiu que a Expopeniche lhe tinha 
parecido adulterada por não evidenciar as potencialidades de Peniche e que o ressurgimento das 
tasquinhas, em sua opinião, tinha constituído uma opção bem sucedida, apesar do azar das 
condições meteorológicas adversas. Referiu ainda os problemas de estacionamento sentido 
durante algumas realizações do evento, designadamente na zona da Ribeira Velha; 

- Fez referência à situação preocupante do trânsito da Estrada dos Remédios/Rua Irmãs 
Vicentinas, que tinha grande tráfego pedonal de alunos da ESTTM, havendo fortes 
possibilidades de atropelamentos, verificando-se a necessidade de intervenção no piso e na 
definição de bermas; 

- Disse que tinha estado presente na comemoração levada a efeito pelos Ex-Combatentes 
e que tinha verificado, com muita decepção, o estado degradado que a Casa do Pinhal 
apresentava e perguntou se estava projectada alguma intervenção; 

- Perguntou se para a zona da Papôa estava prevista a preservação da circulação em toda 
a zona e qual era o ponto de situação em relação à Estrada do Casal da Vala, nomeadamente se o 
empreiteiro assumia a execução das reparações necessárias; 

- Disse que a conservação do Posto de Turismo estava projectada para acabar até final de 
Maio e, como já se ia a meio de Junho, gostaria de saber quando é que estava previsto o final da 
obra e se havia projecto da mesma; 

- Perguntou qual era o ponto de situação sobre a reposição da legalidade em Água Doce, 
Baleal e qual era o ponto de situação do levantamento das quintinhas estabelecidas em terrenos 
municipais no Porto de Areia Sul; 
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- Perguntou também se o Senhor Presidente tinha alguma informação sobre o 
encerramento da Scanner e se a operação financeira a contratar pelo GDA, para pagamento do 
relvado sintético, já estava resolvida; 

- Perguntou ainda se a Senhora Ministra da Saúde tinha conhecimento sobre o 
esvazeamento que o Hospital de Peniche estava a ser alvo; 

- Sobre a acção que tinha decorrido em 31 de Maio, relativa ao encontro de elementos do 
Centro de Emprego com empresários, solicitou esclarecimento e que fosse avisado sobre a 
futuras realizações, para poder também participar.   
 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Sobre os Sabores do Mar, disse que se tinha encontrado esta solução por ter havido uma 

empresa que tinha colaborado na organização da exposição. Disse ainda que o evento deveria 
deslizar para Julho, mas para uma data que não colidisse com a Festa de Nossa Senhora da Boa 
Viagem.   

  
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que, para além do frio e da chuva, a Expopeniche tinha merecido a pena acima de 

tudo pelo facto de se ter realizado. Deu uma explicação pormenorizada do modo como tinha sido 
organizada a exposição.  
 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que os constrangimentos de trânsito provocados pelo Triatlo iriam ser tidos em 

consideração e que iriam ser articulados com a Federação e com a Comissão de Trânsito;  
- Comunicou que a Câmara tinha sido informada por escrito da situação da Scanner e que 

amanhã iria ter uma reunião com elementos da empresa, para tentar perceber as razões de 
encerramento e a absorção dos trabalhadores; 

- Solicitou ao Senhor Vice-Presidente para trazer uma informação sobre as rotundas da 
Fonte do Rosário e dos Bolhos, na próxima reunião. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara:  
- Disse que o apoio aos artistas locais tinha sido uma filosofia da Câmara que deveria ser 

mantida e que discordava profundamente sobre o que havia sido dito na sessão da Assembleia 
Municipal sobre o estado dos jardins em Peniche, deixando uma palavra de apoio aos 
trabalhadores dos jardins e aos seus dirigentes. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Comunicou que já estavam programadas as verbas necessárias para pagar a parte dos 

subsídios de 2009 em divida às associações.  
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Sobre os horários por atribuir a estabelecimentos de Atouguia da Baleia disse que a 

Comissão constituída para análise do regulamento poderia analisar também este assunto.  
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Sobre a Casa do Pinhal, disse que iria solicitar uma informação ao Centro Social dos 

Trabalhadores da Câmara, a fim de avaliar a situação; 
- Em relação ao trânsito na Estrada dos Remédios, relatou as medidas tomadas e 

comunicou que o problema estava a ser trabalhado no âmbito da mobilidade; 
- Comunicou também que sempre tinha dado toda a informação sobre o Posto de Turismo 

e que reafirmava que a obra iria ser terminada até ao final de Junho.  
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Senhor Presidente da Câmara: 
- Deu uma informação pormenorizada sobre o processo de reposição da legalidade em 

Água Doce, Baleal, dizendo as diligências já efectuadas e a levar efeito a curto prazo, e sobre o 
GDA, disse que iria fazer o ponto da situação sobre o processo de financiamento.  

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que o GDA estava a tentar obter financiamento através de uma instituição 

bancária e que por isso tinha de tratar da titularidade dos terrenos onde estava implantado o 
campo de jogos. 

 
Senhor Presidente da Câmara:    
- Disse que seria natural que a nova localização do CHON viesse a ser discutida na 

próxima reunião da Oeste CIM, onde também iria ser colocada a questão dos acessos. 
Acrescentou que o que se pretendia era que o hospital fosse construído e funcionasse o melhor 
possível.   

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Deu uma informação pormenorizada sobre o que tinha sido tratado com a Senhora 

Ministra da Saúde, dizendo que tinha ficado com a sensibilidade que a Senhora Ministra sabia 
bem o que se passava no Hospital de Peniche. 

 
Senhor Presidente da Câmara:    
- Sobre a iniciativa realizada com o Centro de Emprego e empresários da restauração, 

comunicou que eram reuniões de trabalho e que por isso não eram comunicadas à Vereação. 
Informou que amanhã haveria outra reunião do género.  

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara:     
- Informou que estavam a decorrer os concursos para aquisição de massas asfálticas e que 

só depois da conclusão deste processo se iniciaria os asfaltamentos.  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 1 e 2 de 

Junho corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Minuta de ofício a enviar ao Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, 

relativamente ao encerramento de algumas escolas do ensino básico do concelho, no âmbito da 
requalificação do 1.º ciclo. 

- Deliberado aprovar a minuta do ofício a remeter ao Senhor Director Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo, que reflecte a posição da Câmara sobre o assunto. 

Deliberado, ainda, dar conhecimento à Junta de Freguesia e Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia e à Associação de Pais. 
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* Informação n.º 21/2010, datada de 19 de Maio de 2010, dos Serviços de Turismo, 
apresentando uma proposta de alteração ao horário de funcionamento do comboio turístico para 
o ano de 2010. 

- Deliberado não concordar com a proposta dos Serviços de Turismo, devendo serem 
mantidos os horários e os percursos dos anos anteriores. 

Deliberado, ainda, dar parecer favorável à exploração municipal, prevista no artigo 14.º 
do Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de Outubro, e solicitar ao IMTT a renovação da autorização 
especial de circulação do comboio turístico. 

 
* Informação n.º 13/2010, datada de 19 de Maio de 2010, dos Serviços de Turismo, 

propondo a cedência de diverso apoio logístico para a realização da actividade “Construções na 
Areia 2010”, que terá lugar no próximo dia 30 de Julho. 

- Deliberado conceder os apoios propostos pelos Serviços de Turismo. 
 
* Informação, datada de 11 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade 

e Habitação, propondo a cedência de apoio na elaboração de almoço-convívio entre funcionários, 
bombeiros e respectivas famílias, no âmbito das comemorações do 81.º aniversário da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, que terá lugar no próximo dia 
20 de Julho. 

- Deliberado conceder o apoio proposto pelo SASSH, no valor estimado de 376,32 €. 
 
* Ofício n.º 89, datado de 25 de Maio de 2010, da Junta de Freguesia de Ferrel, 

solicitando a atribuição de apoio financeiro para a realização da 9.ª Rota dos Almocreves, que 
terá lugar no próximo dia 4 de Julho. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Ferrel um subsídio, no valor de 600,00 €. (P.º 28) 
 
* Carta, datada de 3 de Maio de 2010, do Coral Stella Maris de Peniche, solicitando 

apoio logístico para a realização de um encontro de coros, nomeadamente a confecção de um 
lanche ajantarado na cantina do Centro Social do Pessoal da CMP. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, que autorizou a 
dispensa dos apoios solicitados. 

 
* Informação, datada de 8 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade e 

Habitação, relativamente a uma proposta de participação do Município de Peniche, como 
parceiro, na Candidatura promovida pela Acompanha – Cooperativa de Solidariedade ao 
Programa ADIS – SIDA através do Projecto intitulado “Sidadania”. 

- Deliberado autorizar a participação do Município, como parceiro, na candidatura ao 
Programa ADIS/SIDA. 

 
* Carta n.º 47/10, datada de 1 de Junho de 2010, da Associação Juvenil de Peniche, 

solicitando a atribuição de apoio financeiro e logístico destinado à realização da 14.ª Edição da 
Feira do Livro, que terá lugar de 16 de Julho a 8 de Agosto próximos. 

- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 400,00 €, 
e dispensar o apoio logístico solicitado. (P.º 11/03) 

 
* Informação, datada de 11 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade 

e Habitação, propondo a cedência de apoio logístico e financeiro ao Sporting Clube da Estrada 
para prossecução da II Edição da Mostra Etnográfica “Saberes, Sabores e Tradições”, que irá 
decorrer entre 2 e 4 de Julho, cujas receitas reverterão a favor da Associação de Solidariedade 
Social “Mão Amiga”. 
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- Deliberado conceder ao Sporting Clube da Estrada um subsídio, no valor de 340,00 €, e 
dispensar o apoio logístico proposto pelo SASSH. 

O Senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto. 
 
* Fax, datado de 4 de Junho de 2010, do Centro de Formação de Associação de Escolas 

dos Concelhos do Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, solicitando a 
cedência do auditório municipal para a realização de sessões integradas numa acção de formação 
sobre “A Escola, a Problemática da Inclusão/Exclusão e a Comunidade Educativa”. 

- Deliberado autorizar a utilização do auditório municipal e conceder o apoio solicitado.  
 
* Informação, datada de 11 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade 

e Habitação, propondo a cedência do auditório municipal para a realização da comemoração 
anual do aniversário da Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Peniche, no próximo 
dia 11 de Julho, assim como a oferta de um beberete. 

- Deliberado autorizar a utilização do auditório municipal e conceder o apoio proposto 
pelo SASSH. 

 
* Informação, datada de 14 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade 

e Habitação, propondo a atribuição de um subsídio à ADEPE devido pelo prolongamento do 
exercício de funções do Técnico de Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental, no âmbito 
do Projecto GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente que autorizou o pagamento de 
290,55 € à ADEPE. 

 
* Informação, datada de 14 de Junho de 2010, do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche, propondo a atribuição de diverso apoio logístico e financeiro para a 
realização da 2.ª edição do Baleal Surf Fest, que terá lugar no próximo dia 19 de Junho. 

- Deliberado aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara, nomeadamente o 
pagamento do aluguer do sistema de som, até ao valor de 350,00 €. 

 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Informação, datada de 1 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade e 
Habitação, relativa ao 1.º Encontro entre o Sector Social e o Sector Empresarial para os sub-                
-sectores Hotelaria, Turismo e Restaurantes, decorrido a 31 de Maio último.  

 
* Informação, datada de 14 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade 

e Habitação, dando conhecimento das empresas concelhias premiadas com “PME – Excelência”. 
 

ROTA DAS IGREJAS DO CONCELHO DE PENICHE: 
 

 * Foi presente a informação n.º 37/2010, da Divisão de Acção Sócio-Cultural, 
apresentando, para aprovação, minutas de acordos de parceria a celebrar com a Paróquia de 
Peniche, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a 
Fábrica Paroquial da Freguesia de Serra d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a 
Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, os quais visam o estabelecimento de 
cooperação com vista à integração de imóveis histórico-religiosos pertencentes à Paróquia na 
Rota das Igrejas do Concelho de Peniche dinamizada pelo Município. 
 - Deliberado concordar com a proposta do Serviço de Cultura e aprovar os textos dos 
acordos de parceria a celebrar. 
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EDUCAÇÃO: 
 

Subsídios escolares: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 14 de Junho de 2010, da Técnica Superior de 
Serviço Social, propondo que sejam actualizados os valores dos subsídios atribuídos aos 
agrupamentos de escolas do concelho, durante o ano lectivo de 2009/2010, para os alunos 
carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e 
material escolar. 
 - Deliberado conceder ao Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche um subsídio, no 
valor de 650,00 €, para reforço do valor atribuído em 7 de Setembro de 2009, e solicitar aos 
Agrupamentos de Escolas D. Luís de Ataíde e de Atouguia da Baleia que devolvam os valores de 
95,00 € e 957,00 €, respectivamente. 
 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 

 A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos 
municipais: 
 

Museu de Peniche: 
 

 - Entradas = 30 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 3000, Série C, da taxa 
de 1,45 €. 

- Entradas = 150 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 15 000, Série A, da 
taxa de 1,50 €. 
 

Comboio Turístico: 
 

- Uma viagem = 40 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 4000, série A, de 
cor laranja, da taxa de 1,50 €. 

 

ACAMPAMENTOS OCASIONAIS: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome do Sporting Clube da Estrada, solicitando o 

licenciamento do exercício de actividade de acampamento ocasional, para a próxima época 
balnear, para um terreno situado na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada, acompanhado de 
pareceres da GNR e do Delegado de Saúde. 

- Deliberado, nos termos do artigo 31.º do Regulamento sobre o Licenciamento das 
Actividades previstas nos Decretos-Lei n.os 264/02 e 310/02, de 25 de Novembro e 18 de 
Dezembro, dar parecer favorável à realização do acampamento ocasional nas instalações do 
Sporting Clube da Estrada, no período do Verão 2010. 

O Senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto.  
 

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 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bigodes”, sito 
na Avenida do Mar, n.º 170, em Casais do Baleal, de que é proprietário o Senhor Christiaan 
Theodorus Cornelis Spaanenburg. 
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- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 15 de Agosto de 2010. Deliberado, ainda, informar o requerente de que tem havido 
reclamações relativamente ao ruído decorrente do funcionamento do estabelecimento, o que, a 
manter-se, poderá levar à redução do respectivo horário de funcionamento. 

 

* Das 10.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar Mar”, 
sito na Rua José Estêvão, n.º 90, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Rosana Cristina 
Botequilha Ventura. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 2.00 horas, com 
validade até 15 de Agosto de 2010. 

 

* Das 8.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “O Bombeiro”, 
sito na Avenida do Porto de Pesca, Edifício dos Bombeiros Voluntários, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor Filipe Alberto Bulhões Nunes. 

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

 

* Das 8.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado 
“Restaurante Rocha”, sito na Avenida do Mar, n.º 21, em Peniche, de que é proprietário o 
Senhor Fernando Vicente Viralhadas. 

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

 

* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Abrigo do 
Pescador”, sito no Largo da Ribeira, n.º 30, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Dina 
Celeste Marques Santos Silva. 

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

 

* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 
“A Sardinha”, sito na Rua Vasco da Gama, n.os 81 a 101, em Peniche, de que é proprietária a 
firma Sardinha, Correia & Simão, L.da. 

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

 

* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Sarico’s 
Café”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 55, R/c, em Peniche, de que é proprietário o 
Senhor João Manuel da Copa Leitão. 

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

 

* Das 8.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da Praia”, 
sito na Avenida Monsenhor Bastos, na Praia de Peniche de Cima, em Peniche, de que é 
proprietária a Senhora Maria Cristina Lagarto António Campos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 14 de Junho de 2010, do Pelouro da Educação, 
apresentando uma proposta de adesão ao Passe Escolar 4_18. 

- Deliberado aprovar a proposta do Pelouro da Educação. 
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PLANOS DE PORMENOR DAS UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E 
GESTÃO: 
 
 O Director e os Técnicos do DPGU fizeram o ponto de situação dos trabalhos de 
elaboração do Plano de Pormenor da UOPG-11 da Papôa. Foi também apresentado o Plano de 
Intervenção Paisagístico daquela zona, tendo o Director do DPGU relacionado o referido plano 
com a resolução do problema subsistente com uma parcela de terreno de Carlos Vitorino, 
apresentado por diversas vezes pelo citado munícipe em reuniões públicas de Câmara. 
 A Câmara tomou conhecimento, ficando o DPGU de apresentar uma proposta no sentido 
de ser efectuada uma aprovação parcial do Projecto de Intervenção Paisagística. 
 Os mesmos técnicos municipais fizeram a apresentação da UOPG-9 do Baleal e da 
UOPG-10 da Gamboa. 

A Câmara tomou conhecimento e apresentou algumas sugestões para melhoramento dos 
citados planos de pormenor. 
 
CENTRO EDUCATIVO DE ATOUGUIA DA BALEIA: 
 

 O Director e os técnicos do DPGU apresentaram um estudo de loteamento efectuado para 
a zona onde se pretende implantar o Centro Educativo de Atouguia da Baleia. 
 O Director do DPGU deu uma informação pormenorizada sobre a reunião realizada com 
os proprietários dos terrenos alvo do referido loteamento. 
 A Câmara deliberou concordar com a versão do estudo de loteamento que incluía os dois 
lotes junto à Rua do Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia. 
  
INSTALAÇÕES “JÁ CÁ MORA”: 
 

A Câmara tomou conhecimento da impossibilidade do Senhor Presidente deferir a 
emissão de licença de utilização das instalações “Já Cá Mora”, propriedade de Joaquim Manuel 
Marques Leal, por não haver condições legais para o efeito, nomeadamente por estar implantado 
em terreno abrangido pela REN. 
 
DESACTIVAÇÃO DE POSTOS SOS NO IP6: 
 

Foi presente o ofício das Estradas de Portugal, S.A. onde comunicava que iria proceder a 
uma actualização do Sistema de Emergência Rodoviária SOS e que, por isso, tinham sido 
desactivados os postos SOS, localizados no IP6. 

A Câmara deliberou manifestar o seu desagrado pelo facto, uma vez que diminuía as 
condições de segurança na via em questão. 
 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 

 * Elaborada pela DEPPC, foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua do 
Brasil, em Peniche. 

- Deliberado aprovar. Deliberado, ainda, que os serviços informem a quem compete 
executar a obra. 
 
PATRIMÓNIO: 

 

Habitação social: 
 

* Informação, datada de 26 de Abril de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade 
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e Habitação, propondo a atribuição do fogo n.º 34, sito no Bairro do Calvário, em Peniche, ao 
Senhor Alfredo Maria da Costa Rodrigues, em virtude de ter havido a necessidade urgente de se 
proceder ao seu realojamento, na sequência das obras de recuperação do Fosso da Muralha. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara que aprovou a 
atribuição do fogo. 
 

* Informação, datada de 2 de Junho de 2010, do Serviço de Acção Social, Solidariedade e 
Habitação, apresentando cálculos efectuados aos rendimentos do agregado familiar do Senhor 
Alfredo Maria da Costa Rodrigues, a fim de ser estipulado o valor da renda do fogo 
recentemente atribuído, correspondente ao n.º 34, do Bairro do Calvário, sito em Peniche. 

- Deliberado fixar a renda em 23,75 € mensais, conforme proposto pelo SASSH. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 88/10, em nome de Pedro Manuel Alegre Farto, para construção de um 

imóvel comercial/habitacional, sito na Rua José Estêvão, n.º 114, em Peniche. 
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR, que é vinculativo. 
 
* Proc.º N.º 59/10, em nome de Eduardo João Conceição Nunes, para alteração do 

equipamento de apoio de praia, situado na Praia Baleal Sul. 
- Deliberado aprovar e licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 9 de 

Junho de 2010. 
 
* Proc.º N.º 21/10, em nome de Ana Paula da Costa Viegas, para proceder à ampliação e 

alteração do edifício, situado na Rua Joaquim António de Aguiar, n.º 63, em Peniche. 
- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 4 de Junho de 2010. 
 
* Proc.º N.º 121/10, em nome de Zélia Ramos Sousa João Fidalgo, para proceder à 

demolição de uma moradia, situada no Largo Nossa Senhora da Guia, n.º 8, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar e licenciar. 

 
APRESENTAÇÃO DE CONDOLÊNCIAS: 
 

 A Câmara deliberou apresentar as suas condolências ao Senhor Vereador Luís Ganhão, 
pelo falecimento da sua sogra. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezoito 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. 

 


