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ACTA N.º 27/2010 

 

         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

         REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010: 

 

Aos vinte e três dias do mês de Setembro 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 dez minutos. 

 

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 conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica: 

- No dia 7 de Setembro, participou na audiência com a Senhora Ministra da Saúde, que 

reitera a construção de um novo edifício hospitalar, junto ao actual hospital de Caldas da Rainha, 

tendo os municípios lembrado que o que foi prometido, e está previsto no Plano de Acção do 

Oeste, foi a construção de um novo hospital central, com mais valências e melhores acessos. 

- No dia 10 de Setembro, reuniu-se com o Conselho de Administração do CHON, tendo 

transmitido a posição do Município de ser mantido o acordo estabelecido com o anterior ministro 

da saúde, de manutenção do Serviço de Urgências Básicas em Peniche, integrado na Rede 

Nacional, e colocado questões sobre os futuros investimentos no Conselho. Informou que o 

Presidente do CA do CHON informou que pretende reunir com os presidentes das assembleias 

municipais de Peniche, Caldas da Rainha e Alcobaça. 

- No dia 11 de Setembro, assistiu à cerimónia de anúncio das 7 Maravilha Naturais de 

Portugal. Disse que o corrente ano foi um período interessante de promoção para visibilidade e 

de alerta para a preservação ambiental. Apresentou uma palavra de reconhecimento a todos os 

que de uma forma mais directa se envolveram na campanha, nomeadamente ao Rui Veloso e aos 

outros 7 amigos da Berlenga, à CIM Oeste, ao Turismo do Oeste, à RTP, a todos os operadores 

de restauração e das empresas maritimo-turísticas, à empresa proprietária do Cabo Avelar 

Pessoa, ao concessionário do Pavilhão Mar e Sol e à organização do evento. Lembrou que o 

arquipélago das Berlengas é candidato à Reserva da Biosfera da Unesco. 

- No dia 15 de Setembro, participou numa reunião sobre a Zona de Protecção Especial de 

Aves. 

- No dia 15 de Setembro, participou numa reunião, no Lugar da Estrada, com a comissão 

da igreja local, sobre a construção de edifício de apoio às suas actividades. 

- No dia 16 de Setembro, assistiu ao congresso “Visão de um Futuro Sustentável”, que se 

realizou no Estoril. 

- No dia 16 de Setembro, participou na reunião de direcção da Associação Oceano XXI 

(Cluster do Mar), que se realizou no porto de Leixões. 

- No dia 20 de Setembro, reuniu-se com a Agência de Desenvolvimento da Região 

Oeste. 
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- No dia 20 de Setembro, recebeu o presidente da ARH Tejo, acompanhado da nova 

equipa responsável pelas questões do Litoral. Informou que está em estudo a criação de um novo 

POOC que irá substituir os quatro existentes. 

- No dia 20 de Setembro, visitou a exposição do “Grupo do Risco”, sobre um expedição 

à Amazónia, que está patente no Pavilhão do Conhecimento. 

- No dia 21 de Setembro, assistiu ao Congresso dos Portos e dos Transportes Marítimos. 

- No dia 21 de Setembro, assistiu a uma conferência sobre cidades criativas e visitou a 

exposição “Portugal Tecnológico”, na FIL, onde está representada a ESTM. 

- No dia 22 de Setembro, reuniu-se com o Secretário de Estado do Desporto, sobre o Rip 

Curl Pro e as bases de programação para o contrato-programa do CAR Surf. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 

Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou: 

Reuniões: 

- Extraordinária da Câmara Municipal de Peniche, de 27 de Agosto de 2010. 

- Do Conselho de Administração dos SMAS. 

- De preparação, com os representantes da Rip Curl, no âmbito do Campeonato Mundial 

de Surf, a realizar em Peniche, entre os dias 7 e 18 de Outubro. Informou que, neste momento, 

está em curso a montagem das estruturas previstas. 

- Com a Dr.ª Cristina Frazão, da empresa Rodoviária do Tejo, para abordar a 

possibilidade de se criar uma rede de transportes organizados, tendo em vista a realização do 

Campeonato Mundial de Surf. Informou que, sobre a obra de reabilitação do Terminal 

Rodoviário, está marcada uma primeira reunião para amanhã, com todos os envolvidos na 

execução da obra. 

- Com os técnicos da autarquia e IPTM, no âmbito da Obra de Recuperação do Fosso das 

Muralhas.  

- Na EB 2.3 D. Luís de Ataíde, com o Director do Agrupamento de Escolas, Prof. Rui 

Cintrão, sobre os Cursos EFA e a necessidade de introduzir melhorias no espaço em causa. 

Informou que actualmente existem 40 jovens a frequentar estes cursos, com excelente 

aproveitamento. 

- Com o Eng.º Manuel Gregório, da empresa PT, no âmbito das infra-estruturas da obra 

de Recuperação do Fosso das Muralhas. 

- Nas diversas reuniões de coordenação para acerto do calendário escolar e serviço de 

refeições no âmbito da Educação Pré-Escolar, com a participação de representantes da 

comunidade educativa. 

- Com o representante de um proprietário do artigo 83, da secção AH, a propósito do 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

- Com os diversos técnicos do Município, sobre o alargamento de passeio na Rua D. Luís 

de Ataíde, em Peniche. 

- Sobre a utilização do campo de relva sintética do Grupo Desportivo Atouguiense, com a 

presença do Director do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, Prof. José Lóios, do 

Presidente da Direcção do GDA, Senhor Rui Faustino, do Presidente da Câmara Municipal de 

Peniche, e do Secretário do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Prof. Raul Santos. 

- Com a gerência da firma “Profresco”, o Prof. Raul Santos e a Dr.ª Sofia Estrela, sobre a 

possibilidade de desenvolvimento de Projecto de Educação Alimentar direccionado para as 

crianças do 1.º Ciclo. 

- Com os Directores dos Agrupamentos de Escolas Vertical de Peniche e D. Luís de 

Ataíde, com a EB 2.3 de Atouguia da Baleia e o Director da Escola Secundária de Peniche, no 
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sentido de se fazer o ponto de situação quanto ao arranque do ano lectivo 2010/2011 em todas as 

escolas do concelho de Peniche. 

- Conjunta com elementos representativos das Escolas EBI 1.2.3 de Peniche, EB 2.3 D. 

Luís de Ataíde e EB 2.3 de Atouguia da Baleia, e com todos os professores que irão leccionar as 

diversas Actividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas Básicas de 1.º ciclo. Informou, 

ainda, que, por protocolo com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, o município continua  

ser a entidade promotora das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. Que, este ano, existem novamente três áreas de oferta: Ensino do Inglês, Actividade 

Física e Desportiva e Música. Além destas actividades permitirem o prolongamento do horário 

dos estabelecimentos de ensino, garantindo aos pais a ocupação das crianças, pretende-se que 

esta marca seja superada. Neste sentido, pretende-se que as AEC sejam instrumentos de 

comunicação da escola com a comunidade, através da comemoração de dias temáticos, de 

actividades com e para a sociedade, nomeadamente com iniciativas que promovam encontros 

intergeracionais, entre outra iniciativas de carácter mais espontâneo. 

- Com a Direcção da Associação de Estudantes da ESTM, no âmbito do evento a ter lugar 

em Outubro, denominado, “Semana do Caloiro”. 

- De obra do CAR-Surf - Centro de Alto Rendimento de Surf, em 21 de Setembro, com a 

presença dos diversos técnicos envolvidos na construção deste equipamento. 

- Com o Presidente da ARH-Tejo e a sua equipa. 

- Com a Comissão Fabriqueira da Igreja do Lugar da Estrada. 

Outras actividades e eventos: 

- Ida ao Largo dos Cortiçais e Largo da Santa Cruz, com o Presidente da Junta de 

Freguesia de São Pedro, Senhor Floriano Sabino, e técnicos municipais, no sentido de serem 

plantadas novas plantas e árvores de pequeno porte. 

- Deslocação à obra da Igreja de São José, em Atouguia da Baleia. 

- Ida ao Paço Real, em Serra d'El-Rei, com o Presidente da Junta de Freguesia, Senhor 

António Vitória, e técnicos municipais, tendo em vista o embelezamento da zona envolvente. 

- Deslocação à obra de Recuperação do Fosso das Muralhas, acompanhado pelos técnicos 

municipais. 

- Na iniciativa “Fado”, promovida pelo Centro de Actividades e Melhoramentos de 

Casais do Júlio, em homenagem a Amália Rodrigues. 

- Na Festa em honra da Nossa Senhora da Piedade, promovido pelo Rancho D. Pedro I, 

de Serra d’El-Rei. 

- No certame de Rendas de Bilros, denominado “26.ª Mostra Internacional Del Pizzo”, a 

convite da Câmara Municipal de Novedrate, Itália. 

- Na entrega de prémios do 12.º Encontro Nacional Motard, a convite da Associação de 

Motociclismo de Peniche. 

- Na 2.ª Gala do Futebol Distrital de Leiria, que se realizou na referida cidade, a convite 

da Federação de Futebol do Distrito de Leiria. 

- Em diversas escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, no arranque do novo ano 

lectivo 2010/2011.  

Informou das intervenções, manutenção e apetrechamento de diversas escolas do 1.º 

ciclo, nomeadamente ao nível de mobiliário e equipamentos tecnológicos (quadros interactivos, 

internet, colocação de sistemas de alarme, etc.). Ao nível de intervenções nos edifícios escolares 

salientou: A EB1 de Geraldes, onde entrará em funcionamento, este ano lectivo, uma Unidade de 

Ensino Estruturado. Foram criadas condições de acessibilidade à sala de aula, tendo a mesma 

sido intervencionada e apetrechada, garantindo as condições necessárias ao funcionamento de 

uma unidade deste tipo. Foi ainda criada uma horta pedagógica. A EB1 de Ferrel, que foi alvo de 

uma grande intervenção no edifício, ao nível de tectos, telhado, caixilharias das janelas, 
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pavimento e remodelação das instalações sanitárias. A EB1 de Atouguia da Baleia, que foi 

intervencionada ao nível de pintura interior e exterior e espaço de recreio. A EB1/JI de Ribafria, 

onde foram substituídas as caixilharias das janelas das salas de aula. A EB1 n.º 2 de Peniche, que 

foi alvo de intervenções ao nível do espaço de recreio e zonas de equipamento infantil. A EB1 de 

Serra d’El-Rei, que foi intervencionada ao nível do pátio escolar. Referiu que, pelo quarto ano 

consecutivo, a autarquia investe milhares de euros no parque escolar. Agradeceu o trabalho e a 

dedicação dos trabalhadores do DOM, DEA e DPGU, por todas estas intervenções levadas a 

cabo pelo Município de Peniche. Disse, também, que, até ao final do corrente ano lectivo, prevê 

a conclusão do apetrechamento dos estabelecimentos de educação Pré-Escolar. Disse, ainda, que, 

ao iniciar-se mais um ano lectivo, o Município de Peniche mantém e reforça o investimento que 

tem vindo a fazer em matéria de educação. 

Por último, informou que as obras do novo espaço da feira já estão em curso; que foi 

enviada um ofício a todos os residentes daquela zona; que reuniu com o representante do Pingo 

Doce; e que, na próxima terça-feira, irá reunir com a Associação de Feirantes. 

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Prestou as seguintes informações: 

- A candidatura ao Programa Porta 65 - Jovem irá decorrer entre os dias 21 de Setembro e 

7 de Outubro. De acordo com o procedimento do ano anterior, o município tem um técnico no 

serviço de acção social disponível para colaborar com os jovens na elaboração das candidaturas. 

Foi feita divulgação junto da rede social, página do município na internet, parceria GPS e 

associações juvenis. Apresentou uma informação do grau de execução desta colaboração. 

- No dia 8 de Setembro comemorou-se o Dia Internacional de Alfabetização, com a 

abertura formal do processo de alfabetização, a ser realizado na Casa da Bica, em Peniche. Este 

trabalho envolve os Pelouros da Educação e da Acção Social do Município, em parceria com os 

CNO da Cercipeniche e Escola Secundária de Peniche e o Agrupamento de Escolas D. Luís de 

Ataíde. Estiveram presentes os formandos que vão participar na acção. 

- A CPCJ de Peniche está a elaborar uma investigação no âmbito das problemáticas mais 

incidentes: a negligência, o absentismo e abandono escolar. Estão envolvidos vários parceiros 

sociais e foi efectuada a conceptualização destas problemáticas, com consequente tipificação, 

prosseguindo-se a caracterização da população alvo. A finalidade deste estudo é fomentar 

projectos no âmbito da prevenção primária e terciária. 

-  No dia 9 de Setembro, realizou-se a Festa do Sol do ATL Arco-Íris do Município de 

Peniche, que consistiu numa exposição dos trabalhos realizados durante o Verão, apresentação 

de dança, canto e teatro, pelas crianças que participaram no ATL, com a assistência dos 

familiares das mesmas. 

- No dia 10 de Setembro, com o Senhor Presidente de Câmara, reuniu com o Conselho de 

Administração do CHON. 

- No dia 13 de Setembro, esteve presente na EB1 de Geraldes, para a abertura oficial do 

ano lectivo 2010/2011. 

- No dia 14 de Setembro, participou na reunião extraordinária do Conselho Executivo do 

Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste Norte, com o objectivo de fazer o ponto de 

situação dos recursos humanos do agrupamento. A Senhora Directora Executiva solicitou uma 

reunião com a ARS-LVT para expor a situação, e, junto da tutela, encontrar a solução para o 

problema da redução de recursos, que se prevê, devido ao pedido de aposentações por parte dos 

médicos e administrativos. No âmbito do Conselho da Comunidade foi desmarcada a reunião 

com os municípios no âmbito da abrangência do ACES-ON, a aguardar os resultados da reunião 

com a ARS-LVT. 
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- No dia 15 de Setembro, no desenvolvimento do trabalho para se realizar o Curso de 

Educação e Formação de Jovens, realizou-se uma reunião com os Agrupamentos de Escolas de 

Atouguia da Baleia e D. Luís de Ataíde, projecto Azimute 270º, CPCJ e GPS, para providenciar 

a planificação do trabalho a realizar pelos vários intervenientes, como contributo ao sucesso da 

acção. 

- No dia 16 de Setembro, participou na reunião distrital da CPCJ, que teve como 

objectivo auscultar as comissões dos problemas/dificuldades na execução. Esteve presente a 

Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Dr.ª Idália Moniz, o Senhor Presidente 

da CNPCJ, Dr. Armando Leandro, e, em representação do Senhor Governador Civil de Leiria, o 

seu Chefe de Gabinete, Dr. Carlos Lopes. Foi salientado a importância das autarquias no apoio 

às CPCJ. 

- No dia 17 de Setembro, em cooperação com Associação Mão Amiga, esteve no Lugar 

da Estrada, para avaliação da eventual adaptação de uma habitação a creche, estiveram presentes 

um engenheiro da Segurança Social e um arquitecto dos serviços municipais. 

- No dia 17 de Setembro, assistiu a uma representação do Teatro Oprimido, apresentada 

pelo grupo Valart, um grupo de jovens do Vale de Amoreira, que está integrado no Teatro 

Oprimido de Lisboa. Poderá ser uma metodologia interessante para adoptar na intervenção 

social, na perspectiva de reflexão de problemáticas sociais. Existe a hipótese do grupo do Teatro 

Oprimido de Lisboa poder vir fazer formação a interventores sociais locais e, posteriormente, 

constituir-se um grupo de Teatro Oprimido em Peniche, composto por jovens. 

- No dia 21 de Setembro, participou na reunião de consórcio do Azimute 270º. 

- No dia 21 de Setembro, realizou-se a Tarde da Saúde, no auditório do município, 

dirigida à população idosa, com a colaboração do Centro de Saúde de Peniche. A temática foi a 

doença de Alzheimer. 

- No dia 22 de Setembro, recebeu uma comitiva de eslovacos e islandeses, que através da 

Animar, com envolvência da ADEPE, solicitou uma visita a Peniche, para tomar conhecimento 

de projectos de intervenção comunitária, nomeadamente o projecto GPS. A sua forma de 

organização, centrada nos municípios, com uma dificuldade na mobilização da parceria, provoca 

uma intervenção pouco eficaz e com insustentabilidade financeira.  

Deu a conhecer a informação efectuada pelo Gabinete de Inserção Profissional do 

Município, sobre a situação de desemprego do Concelho de Peniche. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que foram aprovados os avisos de abertura referentes ao 1.º concurso da 

Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do GAC Oeste – Grupo de Acção Costeira do Oeste, 

no âmbito do Eixo 4 do PROMAR – Programa Operacional Pesca 2007-2013. 

- Deu conhecimento de que participou no colóquio realizado na Nazaré, no âmbito do 

Dia Mundial do Mar, sobre o mar e as oportunidades de futuro. 

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Disse ter pena de que o arquipélago das Berlengas não tenha sido eleito como uma das 

7 Maravilhas Naturais de Portugal. Sugeriu que se faça uma reflexão sobre a compatibilidade do 

turismo no arquipélago e a manutenção das suas condições naturais. 

- Perguntou se os problemas ocorridos numa conduta da ETAR são consequência da 

limpeza da cisterna do Largo do Município. O Senhor Vereador Jorge Abrantes esclareceu que 

se tratou de um entupimento normal. 

- Lembrou que ainda não foram retiradas todas as luminárias da Festa de Nossa Senhora 

da Boa Viagem. 
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- Perguntou qual a calendarização prevista para a elaboração das GOP de 2011. O Senhor 

Vereador Jorge Abrantes informou que amanhã se irá realizar uma reunião com os serviços 

municipais para se estabelecer um calendário. 

- Lamentou a desproporcionalidade de investimento previsto para os três concelhos no 

âmbito do CHON. 

- Perguntou o que falta para a aprovação final do PP da Zona central de Peniche. O 

Senhor Presidente informou que falta a avaliação ambiental estratégica.  

- Sugeriu a consulta do Guia para a Elaboração de Planos de Segurança Rodoviária 

editado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

- Pediu um gráfico sintético com informação das datas de entrega das receitas do serviço 

do Comboio Turístico e leu a seguinte proposta: 

«A Câmara Municipal de Peniche desenvolve, desde há muito, um conjunto bastante 

significativo de eventos e acções, algumas de carácter habitual e continuado, outras de 

frequência anual ou esporádica, em que os utentes e participantes pagam ao Município quantias 

por serviços prestados. 

A cobrança de muitos desses serviços é feita de modo informal e sem um rigor e controlo 

eficaz e seguro, ficando a sua integração no património Municipal exclusivamente dependente da 

honestidade dos funcionários envolvidos. 

São exemplos disso, entre muitos outros, a utilização do comboio turístico, as entradas no 

recinto dos Sabores do Mar, o ingresso na zona de espectáculos musicais realizados em recintos 

improvisados, a reserva de socalcos na área de campismo da Berlenga, as inscrições de provas 

desportivas, a venda de t-shirts, latas de conserva e outros objectos, etc., etc..  

A fim de facilitar o controlo das receitas arrecadadas, e simultaneamente libertar os 

funcionários envolvidos neste tipo de cobrança da responsabilidade que eventualmente sobre eles 

impenda por qualquer desconfiança levantada por terceiros, proponho que rapidamente se 

viabilize a aquisição de sistemas de bilhética informática adaptável a todas as acções que 

incluam a venda de ingressos, inscrições e pagamento de bens e serviços. 

Desse modo, se passará a fazer com exactidão o controlo sistemático das receitas 

arrecadadas, se permitirá o correcto apuramento das obrigações fiscais do Município e a 

transparente atribuição de responsabilidades aos agentes envolvidos. 

Peniche, 23 de Setembro de 2010. 

Francisco Salvador.» 

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Disse que os SMAS deveriam de encontrar soluções técnicas para a detecção de 

situações de anomalia. 

- Disse que Peniche fica altamente prejudicado, comparativamente aos investimentos que 

irão ser efectuados nos outros concelhos ao nível hospitalar. O Senhor Presidente disse que não 

considera que o investimento seja desproporcional desde que se concretize o que foi anunciado. 

- Lamentou que o arquipélago das Berlengas não tenha sido eleito como uma das 7 

Maravilhas Naturais de Portugal, mas congratula-se pelo facto de ter sido uma das 21 candidatas. 

- Perguntou qual a dívida de clientes aos SMAS e o motivo de estar a ser facturado um 

1m
3
 de água a clientes sem consumo. 

- Perguntou quem requereu o licenciamento para os festejos realizados na ilha do Baleal. 

O Senhor Presidente informou que a Junta de Freguesia de Ferrel assumiu perante o Município a 

responsabilidade dos festejos. 

- Referiu-se à aplicação de pavê no bairro do Visconde, e perguntou se se está a proceder 

em consonância com o espírito do que se prevê no futuro para o local. O Senhor Presidente disse 

que irá dar orientações ao DOM e ao DPGU. 
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- Por último, congratulou-se com a forma como decorreu a abertura do ano escolar e 

pelas recuperações efectuadas no parque escolar. 

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Congratulou-se pelo ambiente de tranquilidade na abertura do ano lectivo. 

- Sugeriu que a comissão de acompanhamento do CHON volte a reunir e que seja 

efectuado um comunicado à população esclarecendo a situação actual. O Senhor Presidente disse 

que é oportuno o retomar da comissão, que deverá acompanhar a elaboração do comunicado à 

população. 

- Perguntou para quando se prevê a realização da feira mensal. O Senhor Vice-Presidente 

disse que, provavelmente, só no mês de Novembro é que se voltará a realizar a feira mensal, 

atendendo a que a execução das obras dependerá das condições climatéricas e, para além das 

obras, existe o processo burocrático para atribuição de lugares aos vendedores. 

- Perguntou se na sequência das intervenções do Ministério do Ambiente nas arribas 

nacionais está prevista alguma intervenção nas arribas existentes no concelho. O Senhor 

Presidente informou que já foi efectuada uma primeira intervenção na Consolação e que estão 

previstas mais duas intervenções, uma na Consolação e outra em São Bernardino. 

- Referiu que embora não se tenha vencido a eleição como maravilha da natureza 

ganhou-se muito com a divulgação efectuada, nomeadamente pela RTP. Solicitou mais 

informação sobre a candidatura do arquipélago a Reserva da Biosfera da Unesco. 

- Perguntou para quando a atribuição dos horários de estabelecimentos sitos em Atouguia 

da Baleia. 

- Disse que lhe tinham comunicado que por vezes se sentia algum mau odor junto da 

ETAR de Atouguia da Baleia e perguntou se a ETAR está a trabalhar como previsto ou se 

existem anomalias. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que não tinha sido feita qualquer 

referência aos SMAS sobre o assunto. 

- Solicitou um ponto de situação sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O 

Senhor Presidente informou que dos nove proprietários envolvidos sete tinham aceitado a 

proposta da Câmara, um deu resposta negativa e apresentou uma contra-proposta e outro deu 

resposta negativa e apresentou um pedido de esclarecimentos, estando neste momento os 

serviços a elaborarem as respostas. 

- Solicitou informação sobre os índices de natalidade e violência doméstica no concelho. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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. 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia sete de 

Setembro corrente, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos Senhores Vereadores. 

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE: 

 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente 
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* Ofício n.º 180/10, datado de 31 de Agosto de 2010, da Freguesia de São Pedro, 

solicitando parecer sobre a realização do III Convívio de Atletismo “Inter-Juntas Cidade de 

Peniche”. 

- Deliberado emitir parecer favorável. (28) 

 

* Ofício, datado de 8 de Setembro de 2010, da ATAM, dando conhecimento da 

realização do seu colóquio anual, que terá lugar de 26 a 29 de Outubro, em Tróia. 

- Deliberado autorizar a participação até 6 funcionários, nas condições do ano anterior, e 

assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos com a inscrição e respectivas ajudas de 

custo. 

 

* Informação n.º 62/2010, datada de 2 de Setembro de 2010, do Coordenador do 

Município para a Cultura, remetendo as normas de funcionamento do Estúdio Municipal de 

Dança de Peniche. 

- Deliberado aprovar as normas propostas. 

 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 

 

* Ofício n.º 1977, datado de 2 de Setembro de 2010, da Resioeste, relativo à constituição 

da sociedade VALORSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de 

Lisboa e Oeste, S.A.. (4/09) 

 

* Ofício n.º 12862, datado de 3 de Setembro de 2010, da Provedoria de Justiça, 

comunicando o arquivamento do processo de reclamação sobre a concentração de consumidores 

na via pública junto de um estabelecimento comercial, por os queixosos, residentes na freguesia 

de Conceição, terem comunicado que o motivo da queixa se encontra ultrapassado. (34) 

 

* Ofício n.º 1167/C, datado de 2 de Setembro de 2010, do STAL – Sindicato Nacional 

dos Trabalhadores da Administração Local, comunicando um pré-aviso de greve para o passado 

dia 20 de Setembro. (40/03) 

 

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

convite ao Senhor Presidente e aos Senhores Vereadores, para participarem no jantar de convívio 

que se irá realizar no próximo dia 10 de Outubro, no âmbito dos festejos em honra de Nossa 

Senhora da Conceição. 

 

* Brochura informativa do programa “Porta 65”, de apoio ao arrendamento jovem. 
 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

* A Câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo da alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou concede os seguintes apoios: 

 

1) Um subsídio, no valor de 61 800,00 €, ao Grupo Desportivo de Peniche, a pagar em 

12 mensalidades iguais, de Setembro de 2010 e Agosto de 2011. 

2) Um subsídio, no valor de 1500,00 €, ao Atlético Clube de Geraldes, para 

comparticipação nas obras de reparação da cobertura das suas instalações. 

3) Um subsídio, no valor de 300,00 €, ao Sporting Clube da Estrada, para aquisição dos 

prémios a atribuir aos vencedores de um torneio anual de sueca. 
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4) Um subsídio, no valor de 1750,00 €, à União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino, para comparticipação nas despesas efectuadas com o transporte de 

crianças de São Bernardino e de Casais do Júlio, que frequentam o Jardim de Infância 

de Geraldes, efectuado pela carrinha daquela colectividade. 

5) Autorizar a utilização gratuita de um autocarro municipal, no dia 26 de Setembro de 

2010, pelos funcionários do município sócios do STAL, para participarem no 

convívio distrital deste sindicato.  

6) Duas latas, de 15 litros cada, de tinta plástica de cor branca, no valor estimado de 

190,92 €, à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre 

Mendo. 

7) Um subsídio, no valor de 1000,00 €, ao Clube Ornitológico de Peniche, e dispensar o 

apoio logístico que materialmente seja possível para a realização do 1.º Internacional 

COM AVIXIRA 2010 e a 20.ª Expo-Aves de Peniche. 

 

* A Câmara, na sequência da solicitação que lhe foi apresentada e ao abrigo da alínea o) 

do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou concede um subsídio 

extraordinário ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, no valor de 

2142,33 €, destinado ao pagamento de despesa efectuada com o fornecimento das seguintes 

refeições, durante o mês de Agosto: Semana da Juventude, Clube Lazer de Sant’Ana, Artes de 

Dança e arqueólogos. 

 

* A Câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo da alínea b) do n.º 6 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou concede os seguintes apoios às 

freguesias do concelho: 

 

À Freguesia de Atouguia da Baleia: 

- 100m de lancil de 12, 220m
2
 de pavê, 1 palete de cimento, 1 carrada de areia e cascalho, 

1 carrada de areia média, 1 carrada de pó de pedra, 20 lancis de rampa, todo no valor estimado 

de 1723,55 €, para ser aplicado na Rua Principal, no lugar de Casal Moinho. 

- 2 carradas de pó de pedra, 200m2 de pavê e 10 sacos de cimento, tudo no valor 

estimado de 867,00 €, para ser aplicado na Rua João Paulo II, no lugar de Ribafria. 

- 4 caixotes para os carrinhos do lixo, 10 vassouras para varrer ruas e 10 vassouras 

piaçaba, tudo no valor estimado de 223,25 €. 

 

À Freguesia de Conceição: 

- 10 sacos de cimento, no valor estimado de 39,00 €, para aplicar na escada de São 

Marcos. 

- Autorizar a cedência do comboio turístico para, na manhã do dia 8 de Dezembro, 

transportar uma banda de música, no âmbito das comemorações do “Dia da Freguesia de 

Conceição”, e autorizar a circulação do veículo no percurso previsto. 

 

À Freguesia de Serra d'El-Rei: 

- 1 par de botas com biqueira de aço n.º 43, no valor estimado de 25,00 €. 

- 4 vassouras e um carrinho de 2 baldes para recolha de lixo, no valor estimado de 400,87 €. 

- 30 manilhas de cimento, com 300 mm de diâmetro, para aplicar no Caminho das Fontes 

e Tojos Gatinhos, no valor estimado de 93,90 €. 

 

EDUCAÇÃO: 
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Subsídios escolares: 

 

* Foi presente uma informação, datada de 9 de Agosto de 2010, da Técnica Superior de 

Serviço Social, propondo que sejam actualizados os valores dos subsídios a atribuir aos alunos 

carenciados que frequentam o ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à 

aquisição de livros e material escolar, e os critérios para atribuição dos referidos subsídios. 

- Deliberado aprovar os critérios propostos e os valores dos auxílios económicos para 

livros e material escolar, para o ano lectivo de 2010/2011, que serão os seguintes, por aluno: 

Escalão de Rendimento A: Ensino pré-escolar – 30,30 €; 1.º, 2.º e 4.º anos do ensino 

básico – 60,60 €; 3.º ano do ensino básico 68,70 €. 

Escalão de Rendimento B: Ensino pré-escolar – 15,15 €; 1.º, 2.º e 4.º anos do ensino 

básico – 30,30 €; 3.º ano do ensino básico 34,35 €. 

 

Transportes Escolares: 

 

* Foi presente um requerimento, em nome de Raquel Guerreiro Cordeiro, solicitando a 

comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 

frequentar o curso em que se encontra matriculada, em Caldas da Rainha, em virtude do mesmo 

não ser ministrado na Escola Secundária de Peniche. 

- Deliberado deferir. 

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 

 

* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar com a 

Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA), o qual tem como objectivo formalizar 

a adesão do Município ao Programa Simplex Autárquico. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 

 

RIP CURL - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, RECINTO IMPROVISADO E 

ESPECTÁCULOS E DIVERTIMENTOS: 

 

* Foram presentes dois requerimentos, em nome de Rip Curl – Portugal, solicitando que 

lhe sejam concedidas as licenças especiais de ruído, recinto improvisado e de espectáculos e 

divertimentos para a realização do Rip Curl Pro Peniche – Portugal 2010, no Pico da Mota e na 

praia de Supertubos. 

- Deliberado deferir os pedidos, com isenção das taxas respectivas. 

 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – SENHAS DE COBRANÇA: 

 

* Na sequência de uma informação da Secção de Taxas e Licenças, datada de 3 de 

Setembro de 2010, a Câmara deliberou autorizar a alteração do valor de 150 senhas de uma 

viagem no comboio turístico, séria A, de 1,50 € para 1,00 €. 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

* Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de 

visto, um pedido de horário de funcionamento, 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de 

bebidas, denominado “Cafetaria do Parque”, sito no Parque Urbano da Cidade, em Peniche, de 

que é exploradora a Senhora Rosinda Maria dos Santos Marques de Agostini. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 23.09.2010 * Livro 101 * Fl.277 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 

validade até 31 de Dezembro de 2011. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NO 

ÂMBITO DA EMPREITADA “OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA 

DE PENICHE”, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E DE QUALIDADE: 

 

* A Câmara, na sequência da adjudicação do serviço referido em epígrafe, deliberou 

aprovar a minuta do contrato a celebrar com a empresa AFAPLAN – Planeamento e Gestão de 

Projectos, S.A.. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DO CENTRO 

COORDENADOR DE TRANSPORTES DE PENICHE”:  

 

* A Câmara, na sequência da adjudicação da empreitada referida em epígrafe, deliberou 

aprovar a minuta do contrato a celebrar com a empresa BETONIT – Engenharia e Construções, 

L.
da

. 

 

PATRIMÓNIO: 

 

* Foi presente uma proposta, em nome de Adelina da Conceição Fragata, para cedência 

ao município de uma parcela de terreno, para integrar a via pública, na Travessa do Poço Novo, 

no Lugar da Estrada. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar na via pública, com a área de 87,00m
2
, conforme previsto na planta apresentada. 

(C544/10) 

 

* Foi presente uma informação, da Divisão Financeira, propondo a celebração de um 

contrato de comodato com a empresa Eneólica – Energias Renováveis, para cedência de uma 

parcela de terreno, sita em “Azenhas”, freguesia administrativa de Ferrel. 

- Deliberado autorizar que os serviços iniciem o processo para a celebração do contrato 

de comodato, nas condições propostas na referida informação. 

 

PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 

* Elaborada pela DEPPC, foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua do 

Campo da Bola, em Ferrel. 

- Deliberado aprovar. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 

* Foi presente e apreciado o processo n.º R1185/10, em nome de Paulo Jorge Coelho 

Faroleiro, solicitando informação prévia sobre a anexação dos lotes n.
os

 8 e 9, do loteamento 

titulado pelo alvará 3/95, sito em Alto Veríssimo. 

- Deliberado emitir parecer favorável, nos termos e com os fundamentos constantes do 

parecer técnico da DGUO, de 7 de Setembro de 2010. 

 

LOTEAMENTOS: 
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* Foi presente o processo n.º L2/07, em nome de Diamantino Jacinto Soares, para 

loteamento de um terreno, sito na Rua dos Canteiros, em Atouguia da Baleia. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes do parecer técnico da 

DGUO, de 6 de Setembro de 2010, com o qual se concorda. 

 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 

 

* Proc.º N.º 247/10, em nome de José Guilhermino Correia dos Lóios, para construção de 

um edifício de habitação e comércio na Rua da Alegria e Avenida 25 de Abril, em Peniche. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes do parecer técnico da 

DGUO, de 7 de Setembro de 2010, e do Director do DPGU, de 9 de Setembro de 2010, com os 

quais se concorda. 

 

* Proc.º N.º 72/10, em nome de Cercipeniche, CRL, para construção de edifício de apoio 

ao Moinho da Gravanha, acompanhado de um pedido de isenção de taxas. 

- Deliberado isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos da 

alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município de 

Peniche. 

 

* Proc.º N.º R991/10, em nome de Arlindo de Castro Calongo e outros, para proceder à 

pintura de um prédio, sito no Campo da República, n.º 26 e 27, em Peniche, com alteração da 

cor. 

- Deliberado proceder à audiência prévia dos requerentes, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do Igespar, que é vinculativo. 

 

Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 

 

* Informação, datada de 3 de Setembro de 2010, do Director do DPGU, propondo duas 

opções para a localização da futura creche e centro de dia do Lugar da Estrada. 

- Deliberado concordar com a opção que prevê a construção dos referidos equipamentos 

em terrenos situados no lado norte da Avenida da Praia, imediatamente a poente do caminho que 

bordeja o pavilhão do Sporting Clube da Estrada, nos termos propostos na referida informação. 

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Considerando que a próxima reunião ordinária, que terá carácter público, coincide com 

dia de feriado e que, por motivos de agenda, a mesma não se poderá realizar no dia útil imediato, 

nos termos da deliberação de 26 de Outubro de 2009, a Câmara deliberou alterar a data para 

realização da referida reunião, para o dia 11 de Outubro, segunda-feira, com início pelas 14.30 

horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da Câmara e com 

dispensa de convocação escrita. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo treze horas e dez minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 
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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, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento de Administração e Finanças, em 

regime de substituição, a subscrevo e assino. 


