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ACTA N.º 2/2011 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011: 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche 

e Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, vice-      
-presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís 
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos, vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo senhor presidente, eram catorze horas e trinta minutos. 
 

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, António José Correia: 
O senhor presidente da câmara começou por referir que, no passado Domingo, o 

concelho de Peniche viveu um momento de demonstração de cidadania, pela forma como 
decorreu o acto eleitoral, sem incidentes. Disse querer deixar uma palavra de felicitação ao 
candidato vencedor, Prof. Aníbal Cavaco Silva, e manifestar a sua disponibilidade institucional 
para uma cooperação mútua. Registou a atitude dos restantes candidatos que, ao candidatarem-
se, submetendo-se ao veredicto popular, contribuíram para a democracia. 

Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica: 
- No dia 12 de Janeiro, participou numa reunião com o AWEnergy, onde ficou definido 

que a instalação das plataformas para aproveitamento da energia das ondas de fundo seria 
efectuada até ao final do primeiro semestre do corrente ano. 

- No dia 12 de Janeiro, participou numa reunião do Fórum Empresarial da Economia do 
Mar, para preparação de um conjunto de iniciativas a desenvolver na Nauticampo. 

- No dia 13 de Janeiro, participou numa reunião com o Agrupamento dos Centros de 
Saúde do Oeste Norte (ACES-ON). 

- No dia 14 de Janeiro, participou numa reunião na Oeste CIM. 
- No dia 15 de Janeiro, participou na abertura da exposição que se encontra patente no 

Edifício Cultural do Município, sobre a colecção de arte moderna do município. 
- No dia 17 de Janeiro, participou numa reunião com o Centro de Formação Profissional 

das Pescas e do Mar, para análise dos domínios de cooperação. 
- No dia 17 de Janeiro, participou no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria (IPL). 
- No dia 19 de Janeiro, participou numa reunião interna com a equipa que está a trabalhar 

nos achados arqueológicos do Murraçal da Ajuda. Deu conhecimento de que a intervenção no 
local ainda não está concluída, que foram identificados quatro fornos romanos, encontrando-se 
dois deles em melhor estado de conservação, pelo que será feito um estudo aprofundado com 
vista à sua museolização. 

- No dia 20 de Janeiro, fez uma visita à Escola Naval, na sequência da “Semana Tanto Mar”. 
- No dia 20 de Janeiro, no âmbito da participação pública, participou numa sessão de 

esclarecimento sobre o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. 
- No dia 20 de Janeiro, participou numa sessão de apresentação do livro da Dr.ª Fernanda 

Paula Oliveira, intitulado O Urbanismo, o Ordenamento do Território e os Tribunais. 
- No dia 21 de Janeiro, participou numa reunião, com a Rip Curl, na TMN, sobre o 
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campeonato do mundo de surf de 2011. 
- No dia 21 de Janeiro, reuniu-se com o senhor Secretário de Estado dos Assuntos do 

Mar, sobre a “Semana Tanto Mar”. 
- No dia 21 de Janeiro, participou numa reunião com a Associação Oceano XXI, ESTM e 

Estaleiros Navais de Peniche, sobre projectos no domínio do mar. 
- No dia 24 de Janeiro, participou no almoço anual realizado pelo Centro Social da 

Bufarda, no âmbito da festa de Santo Antão. 
- No dia 24 de Janeiro, reuniu-se com representantes do IGFSS, da Reserva Natural das 

Berlengas, senhora vereadora Clara Abrantes e presidente da junta de freguesia de Ajuda, para 
tratar de alguns assuntos relativos ao património daquele instituto edificado na área do 
município, concretamente os fogos dos bairros da Prageira, Pescadores e Santa Maria e os 
abrigos dos pescadores na ilha da Berlenga, e clarificação da situação do edifício, sito na Rua 
Marquês de Pombal, em Peniche, onde funcionou o jardim-de-infância Traquinas. 

- No dia 24 de Janeiro, participou na reunião de direcção da ADRO. 
- No dia 25 de Janeiro, assistiu ao corta-mato escolar. Agradeceu aos agrupamentos de 

escolas e técnicos municipais pelo trabalho realizado, que envolveu mais de mil jovens do concelho. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 11 a 23 de 

Janeiro corrente: 
Reuniões: 
- Do Conselho Geral do Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, onde manifestou 

de uma forma directa e objectiva um apelo ao diálogo permanente entre a senhora Presidente do 
Conselho Geral e o senhor Director do Agrupamento. Referiu que um bom relacionamento entre 
as pessoas que integram estes órgãos é fundamental para permitir o sucesso educativo. 

- Com o Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-Mar). 
- Com o senhor vereador Francisco Salvador sobre diversos aspectos relacionados com o 

estacionamento no concelho. 
- Com diversos técnicos municipais, sobre a “Mostra Internacional de Rendas de Bilros 

de Peniche” e sobre a iniciativa a levar a efeito durante todo o mês de Março “As Rendas de 
Bilros vão às Escolas”. 

- Com a Comissão de Toponímia cujas conclusões da reunião fazem parte da ordem de 
trabalhos desta reunião da Câmara Municipal de Peniche. 

- Do Conselho de Administração do SMAS. 
- De apresentação do Agrupamento de Escolas da Escola D. Luís de Ataíde, integrada na 

Auditoria Externa que decorreu de 19 a 21 de Janeiro. 
- Com os agrupamentos de escolas de Peniche e professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular, no âmbito da planificação de actividades a desenvolver até o final do 
ano lectivo, a saber:  

- Mês de Março: Mês das Rendas de Bilros nas Escolas – com acompanhamento dos 
professores de Movimento, Música e Drama. O tema definido pelo Pelouro da Educação foi 
“Constrói a tua própria Renda de Bilros”. Para este ano, pretende-se potenciar esta técnica 
tradicional através de animação interactiva. 

- Regime de Fruta Escolar – Com acompanhamento dos Professores de Inglês. 
- Iniciativas Desportivas – A propor pelos professores de Actividade Física e Desportiva. 
- Comemoração de dias temáticos – A propor pelos agrupamentos de escolas. 

- Com o senhor presidente da câmara e com o presidente da Federação Portuguesa de 
Actividades Subaquáticas, para se avaliar a possibilidade de realização, no mês de Setembro, em 
Peniche, do Campeonato de Pesca Submarina Euro-Africano 2011. 
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Outras actividades e eventos: 
- No dia 24 de Janeiro, no workshop de Rendas de Bilros de Peniche, realizado nas 

instalações do Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e Confecção (CIVEC), 
em Lisboa. Esta iniciativa, além da participação do senhor Jorge Amador, vice-presidente da 
câmara, contou com a participação de cerca de cinquenta formandos e formadores do CIVEC e 
teve como principal objectivo a sensibilização para a arte de fazer renda de bilros e a aquisição 
de competências para aplicação deste produto artesanal em vestuário e acessórios de moda. 
Realçou que o protocolo estabelecido entre o município e o CIVEC prevê que este centro de 
formação desenvolva novos produtos de design de vestuário e acessórios de moda com a 
aplicação de Rendas de Bilros de Peniche. 

- Na entrega de prémios do Corta Mato Escolar, que contou com a participação de mais 
de mil inscritos. Uma organização que envolveu os Pelouros da Educação e do Desporto do 
Município de Peniche e os professores da área de desporto da Escola Secundária de Peniche e 
dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche. 

- Na inauguração da exposição “Colecção de Arte Moderna”, no Edifício Cultural do 
Município. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Deu conhecimento de como decorreu o workshop sobre o projecto “Cidades Amigas dos 

Idosos”, que teve lugar nos dias 13 e 14 de Janeiro. 
Informou que, no dia 19 de Janeiro, acompanhou a auditoria externa realizada ao 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. 
Informou, ainda, que participou nas seguintes reuniões: 
- No dia 13 de Janeiro, no âmbito do ACES-ON, para análise dos problemas de saúde 

existentes no concelho de Peniche. Agradeceu os contributos dados pelo senhor vereador Carlos 
Amaral, membros da assembleia municipal e presidentes das juntas de freguesia. 

- No dia 17 de Janeiro, com as associações juvenis do concelho. Informou que no 
corrente ano a Semana da Juventude se realizará nos dias 7, 8 e 9 de Abril. 

- No dia 19 de Janeiro, no âmbito do ACES-ON, com o município de Caldas da Rainha, 
para análise dos problemas de saúde existentes naquele concelho. 

- No dia 24 de Janeiro, com o IGFSS. 
- No dia 25 de Janeiro, com as IPSS, sobre os idosos. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que participou em duas reuniões do Conselho de Administração dos SMAS, 

uma no dia 20, sobre o processo disciplinar de um dos trabalhadores, e a outra no dia 25, sobre 
diversos assuntos, nomeadamente, a forma como os municípios do Oeste se posicionam 
relativamente à criação de uma parceria público/público para gestão das águas. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Leu a seguinte declaração subscrita pelos senhores vereadores do PSD: 
«Eleições Presidenciais 
Os Vereadores do Partido Social Democrata querem destacar a importância fundamental 

para o nosso País e para o Concelho de Peniche, da reeleição do Professor Doutor Aníbal Cavaco 
Silva como Presidente da República. 

A expressiva vitória do Professor Cavaco Silva em todas as secções de voto de Peniche, 
com um resultado global de 52,29% dos votos expressos, percentagem superior em 5% 
relativamente à obtida em 2006, e a grande distância de todos os outros candidatos, deixa 
naturalmente muito satisfeitos todos os que apoiaram essa candidatura convictos que seria o 
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melhor para o País e para o Concelho de Peniche.  
Num momento de elevadas exigências, e em que todos começam a sentir as dificuldades 

económicas e sociais para as quais o PSD alerta há vários anos, a eleição para a presidência do 
candidato que melhor conhece a realidade política, económica e social do País é uma boa notícia.  

No que respeita Peniche, deve destacar-se que na Presidência da República continuará um 
defensor impar das potencialidades que o mar continuamente nos oferece e do seu 
aproveitamento para fins turísticos, académicos e energéticos.  

Os Vereadores Sociais Democratas não podem, no entanto, deixar de lamentar o elevado 
número de pessoas que no nosso Concelho optaram por não votar, e desde já se comprometem a 
fazer o que tiver ao seu alcance para voltar a motivar as pessoas de Peniche para a vida política 
nacional e local, pois que é no exercício do direito de voto que está o verdadeiro pilar da nossa 
democracia. 

Os vereadores do PSD.» 
- Alertou para o facto de se encontrarem senhoras a prostituírem-se na EN 247, junto ao 

entroncamento do caminho de acesso à ETRS. O senhor presidente informou que a situação já 
tinha sido detectada e que a senhora vereadora Clara Abrantes, em articulação com a 
Acompanha, irá avaliar a melhor forma de intervir socialmente. 

- Considerando que já não chove há vários dias, perguntou quando será marcada a 
passadeira para peões, na Rua do Farol, e a sinalização horizontal para auxiliar os automobilistas 
a perceberem os sentidos do trânsito, na Rua Miguel Torga. O senhor vice-presidente informou 
que o projecto de regularização do trânsito junto à EBI 1.2.3 de Peniche, aprovado pela câmara, 
foi integralmente cumprido. Que, entretanto, se verificou a necessidade de marcar mais uma 
passeira, na Rua do Farol, o que será feito oportunamente. 

- Referiu a necessidade de se repor a sinalização horizontal de trânsito no cruzamento 
das ruas de Santa Ana e Luís de Camões com a Rua Sacadura Cabral, que ficou oculta com a 
repavimentação efectuada em 2009. 

- Disse que o facto de não ter recebido a informação que solicitou sobre a monitorização 
do canil privado e ilegal sito na Rua Cruz das Almas, em Peniche, o leva a concluir que não 
houve qualquer monitorização. O senhor presidente disse que seria efectuada uma visita ao local 
pelas mesmas pessoas que o fizeram da outra vez. 

- Sobre a limpeza e vedação de dois lotes de terreno privados, sitos na Rua Heróis do 
Ultramar, em Peniche, disse que também não recebeu ainda qualquer informação. A directora do 
DAF informou que está a ser feita a identificação dos proprietários para posteriormente serem 
notificados. 

- Referiu que esteve a analisar o mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, 
referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2010, fornecido na última reunião, e constatou 
que houve uma redução muita significativa do valor pago em horas extraordinárias, 
relativamente ao ano 2009. Adjectivou este decréscimo de louvável, por significar que houve 
racionalidade de meios, e disse que sabe as dificuldades associadas à realização de eventos em 
horários pós laborais, nomeadamente aos fins-de-semana. Disse, ainda, que o executivo deveria 
ir mais longe e reduzir alguns valores de determinados funcionários, apesar dos serviços que 
desempenham. Alertou para as consequências, nomeadamente para os funcionários, se houver 
qualquer irregularidade nestas situações. O senhor presidente da câmara disse que, em 2011, 
haverá ainda uma redução maior no valor a pagar em horas extra e que todas as situações são 
analisadas, detalhadamente, de forma a garantir o cumprimento da lei. 

- Deu conhecimento de que fez a oferta ao Museu Municipal de uns DVD com cópia de 
algumas imagens captadas pelo seu pai, Francisco de Jesus Salvador, entre 1939 e 1952, que 
dizem respeito à vida marítima, e sugeriu a divulgação pública dessas imagens. O senhor 
presidente agradeceu a oferta, em nome do município. 
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- No final da sua intervenção, o senhor vereador Francisco Salvador fez a apresentação 
de um trabalho, elaborado por si, sobre os obstáculos às acessibilidades na cidade de Peniche. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Colocou as seguintes questões: 
Qual o ponto de situação para aquisição dos terrenos para a construção do Centro Escolar 

de Atouguia da Baleia. O senhor vice-presidente informou que aguarda uma informação do 
DPGU sobre o assunto. 

Se a redução no valor dos subsídios a conceder às diversas entidades, prevista em 
orçamento, é para aplicar a todas as entidades. O senhor vereador Jorge Abrantes informou que a 
intenção é de reduzir todos os subsídios em 10%, exceptuando os valores a transferir para as 
freguesias, existindo alguns subsídios, que são pagos mensalmente, que não sofreram essa 
redução, uma vez que são compromissos já assumidos por deliberação da câmara ou 
estabelecidos em protocolo. 

Se já está apurado o valor a pagar pelos trabalhos a mais que se irão realizar na obra de 
recuperação do fosso das muralhas. O senhor presidente da câmara leu uma informação, datada 
de hoje, da DGEI, sobre as intervenções a realizar para as fundações da eclusa e da ponte 
rodoviária, valores e prazos. 

Se houve andamento nas obras de construção do novo edifício da biblioteca municipal. O 
senhor presidente informou que se estão a preparar os procedimentos para o lançamento do 
concurso. 

Qual o resultado da reunião sobre o protocolo de utilização da igreja de São Bernardino. 
O senhor presidente informou que a reunião ainda não se realizou. 

- Disse que continua sem receber resposta a diversas questões que tem colocado nas 
reuniões de câmara, nomeadamente sobre os planos de urbanização, e que de futuro passará a 
apresentar as questões por escrito.  

- Disse, ainda, que passou pelo pinhal municipal e que, quase três meses depois de ter 
alertado para a situação, o buraco que lá se encontrava continua por tapar, apesar de se ter 
deslocado ao local com o COM, para indicar o sítio exacto do buraco. Referiu que antes havia lá 
caído uma senhora, que partiu uma perna, e agora encontrou lá dentro um cão morto. Disse que 
apenas se faz o que tem visibilidade. O senhor presidente disse que rejeitava em absoluto a 
acusação de que se resolvem apenas os assuntos que dão visibilidade, frisando que trabalha de 
forma respeitadora. Que a avaliação do senhor vereador pôs em causa a seriedade de quem está 
todos os dias a trabalhar. O encarregado do serviço responsável pelo pinhal informou que o 
COM lhe havia indicado o local do buraco mas que, por impossibilidade imediata, teve que 
programar esse serviço para outra data. O senhor vice-presidente disse que os problemas 
urgentes devem ser resolvidos de imediato. Frisou que nunca houve indicação para dar 
prioridade à resolução de problemas pela sua visibilidade. As orientações dadas aos 
departamentos são de que todas as situações que ponham em causa a segurança de pessoas e 
bens são prioritárias. O senhor presidente disse que as orientações em matérias de segurança 
devem ser sempre seguidas e que a situação deve ser resolvida de imediato. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Disse que ainda não conseguiu encontrar no sítio do município, na internet, as actas do 

Conselho Municipal de Segurança (CMS) nem o espaço reservado para a intervenção dos 
munícipes no âmbito da Comissão Municipal de Trânsito. Sugeriu a criação de um espaço no 
sítio do município, na internet, para que os munícipes possam dar sugestões e ter uma 
participação mais activa na vida do município. O senhor presidente informou que as actas do 
CMS foram ontem colocadas em linha. 
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- Disse que, aquando da tomada de deliberação, na última reunião, não se apercebeu, 
porque não vinha referido na proposta, que o subsídio anual destinado à Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche (ABVP) fora reduzida em 10%, relativamente ao valor de 
2010. Defendeu que o apoio do município à ABVP não pode ser visto da mesma forma que os 
apoios concedidos a outras colectividades. O senhor vereador Jorge Abrantes lembrou que o 
valor atribuído poderá ser revisto pela câmara, em qualquer altura, caso seja necessário. O senhor 
presidente informou que tem pendente a marcação de uma reunião com a ABVP. O senhor vice-   
-presidente disse que vive num país real, que é o país dos PEC, e que os PEC têm consequências 
reais na actuação dos municípios. Lembrou que há concelhos que reduziram os seus apoios a 
associações para zero e que não prevê que a situação possa melhorar. 

- Solicitou a lista da dívida do município aos seus fornecedores, à data de 31 de 
Dezembro de 2010.  

- Referiu que esteve a analisar o relatório da inspecção da IGAL ao município e não 
encontrou o contraditório da câmara. Disse que gostava de ter um conhecimento mais objectivo 
dos processos em causa. 

- Deu conhecimento de que visitou a Biblioteca Municipal e que ficou muito agradado 
com a sua forma de organização e funcionamento. Disse que ficou preocupado com a 
vulnerabilidade do espaço, por ter muitos recantos externos, e que teve conhecimento de que o 
espaço exterior é procurado por pessoas para pernoitarem. Perguntou se a PSP está informada 
desta realidade. O senhor presidente disse que não tem conhecimento dos casos relatados e que 
vai colocar a questão ao coordenador da área da cultura e à acção social. 

- Perguntou se estão sinalizados casos de pessoas sem-abrigo em Peniche e o que se está 
a fazer para minimizar a situação. A senhora vereadora Clara Abrantes informou que estes casos 
são sinalizados pelas IPSS e comunicados à Segurança Social.  

 
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 passado dia 

onze de Janeiro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido 
previamente distribuído pelos membros da câmara. 

 
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente: 
 
* Circular n.º 11/2011/CO, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, sugerindo aos municípios a determinação de um dia de luto municipal, 
como forma de expressão de solidariedade para com as vítimas das intempéries ocorridas na 
região serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

- Deliberado ratificar o despacho do senhor presidente da câmara que determinou um dia 
de luto municipal, no dia 21 de Janeiro. 

 
* Informação, datada de 21 de Janeiro de 2011, do Serviço de Acção Social, 
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Solidariedade e Habitação, dando conhecimento do relatório de actividades do projecto “GPS – 
Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade”, correspondente ao período de Abril de 2009 a 
Dezembro de 2010, e do Plano de Acção para 2011. 

- Tomado conhecimento. 
 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 
 
* A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências 

estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os 
seguintes apoios: 

1) Um subsídio, no valor de 477,63 euros, ao Clube Naval de Peniche, para pagamento 
de despesas efectuadas com a secção de natação/competição, relativas ao 2.º semestre da época 
2009/2010. (595) 

2) Um subsídio, no valor de 2541,00 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para 
pagamento da manutenção do jardim público do Casal Moinho, referente ao período de Julho a 
Dezembro de 2010. (586) 

3) Vinte e oito m2 de pavê, para aplicar na Rua de Santa Ana, cinco sacos de cimento, 
cinco toneladas de areia de mistura, cinco toneladas de areia lavada branca, vinte toneladas de pó 
de pedra e 177 m2 de pavê, para aplicar na Rua Sacadura Cabral, à Freguesia de Conceição, todo 
no valor estimado de 839,45 euros. (187) 

4) Trinta manilhas de cimento, de 30 cm de diâmetro, à Freguesia de Serra d'El-Rei, para 
aplicar nas estradas da Melhora e das Regueiras e no Penedo do Casal, no valor estimado de 
93,90 euros. (150) 

5) Um par de botas com biqueira de aço n.º 42, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor 
estimado de 25,00 euros. (437) 

6) Autorizar a utilização gratuita da Casa Municipal da Juventude, de 9 a 18 de Abril de 
2011, e do Fórum da Parreirinha e do sistema de som do município, no dia 15 de Abril de 2011, 
pela Associação Juvenil de Peniche, para a realização do intercâmbio internacional “MTV – 
Música, Teatro e Voluntariado”. (552) 

 
XIX CONCURSO DE RENDA DE BILROS DE PENICHE: 

 
* Foi presente pelo senhor vice-presidente, para efeitos de aprovação, uma proposta de 

normas de participação no XIX Concurso de Renda de Bilros de Peniche, que terá lugar no 
próximo dia 22 Julho. 

- Deliberado aprovar as normas de participação, autorizar a realização da actividade, 
conceder o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir os encargos dos 
pagamentos constantes nas referidas normas. (AM) 

 
EDUCAÇÃO: 

 
Contratos de Prestação de Serviços no âmbito das AEC: 

 
* A câmara, na sequência da proposta apresentada pelo Pelouro da Educação, deliberou 

autorizar a celebração de dois contratos de avença, com os professores Henrique Manuel Borges 
Venâncio e António José Nicolau Vitorino, a acumularem 6 e 3 horas semanais, 
respectivamente, que leccionam actividade física e desportiva, no âmbito das AEC, no 
Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, em regime de acumulação de horário, para 
ocupação dos horários reduzidos que não ficaram preenchidos pelo concurso inicial, com efeitos 
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retroactivos ao início das actividades para o corrente ano lectivo. Deliberado, ainda, autorizar a 
regularização do pagamento das horas já leccionadas pelos referidos professores, no período de 
20 de Setembro de 2010 a 12 de Janeiro de 2011, nos termos da proposta acima referida. 

 
Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior: 

 
* Foi presente o processo de concurso e a informação resultante da apreciação e avaliação 

efectuada às candidaturas apresentadas para atribuição de bolsas de estudo a alunos que 
ingressem ou frequentem estabelecimentos do ensino superior. 

- Deliberado, ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo para o Ensino Superior, e considerando que a verba necessária se encontra prevista nas 
GOP, fixar o número de bolsas, a atribuir no corrente ano lectivo, em treze. 

Deliberado, ainda, proceder à audiência prévia de todos os candidatos, nos termos 
previsto no referido regulamento, manifestando a intenção de efectuar a atribuição das bolsas, 
conforme proposto, aos seguintes candidatos: Ana Cláudia Chagas Vala, Andreia Sofia Félix 
Antunes, Renato Costa Jesus, Ruben Anastácio Jorge Oliveira, Ruben Filipe Costa Jesus, Rute 
Leonardo Torres Rodrigues, Susana Isabel Meneses dos Santos, Luísa Martins Eustáquio, Rita 
Chaves Martins, Ana Margarida Campos dos Santos, Maria Inês Martins dos Santos, Rui Pedro 
Espadinha de Sousa e Inês da Silva Estrelinha. 

 
Transportes Escolares: 

 
* Foram presentes dois requerimentos, em nome de Pedro Miguel Mendes Veríssimo e 

João Pedro Silva Santos, residentes em Peniche, solicitando a comparticipação nos encargos com 
a utilização de transportes públicos, a fim de poderem frequentar a Escola Secundária de 
Lourinhã e a Escola Técnica Empresarial do Oeste, em Caldas da Rainha, respectivamente, e já 
não se encontrarem abrangidos pelo programa “Passe 4-18”. 

- Deliberado deferir os dois pedidos. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar 

que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, todos com validade até 31 de 
Dezembro de 2011: 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de cervejaria, denominado “Fora 
d’Horas”, sito na EN 114, n.º 31, em Atouguia da Baleia, de que é explorador o senhor Lucílio 
Manuel Chagas Santos. 

- Das 05h30 às 23h00, para o estabelecimento de pastelaria/padaria com fabrico próprio, 
denominado “Doce Fantasia”, sito na EN 247, n.º 47-A, Alto Veríssimo, de que é exploradora a 
empresa Padaria do Alto Veríssimo Sociedade de Panificação, L.da. 

- Das 07h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Opção – Caffé 
Gourmet”, sito no Largo Nossa Senhora da Conceição, n.º 22, em Atouguia da Baleia, de que é 
explorador o senhor Pedro Miguel da Silva Oliveira do Nascimento. 

- Das 07h30 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casema”, sito na 
Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, n.º 12-A, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o 
senhor José de Carvalho Casimiro. 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café-                      
-geladaria Atlântico”, sito na Rua D. Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da Baleia, de que 
é proprietária a senhora Maria Irene Correia Pinto Ferreira. 
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- Das 07h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “O Pescador”, 
sito na Rua Pôr-do-Sol, n.º 8, na Consolação, de que é exploradora a empresa Astrotempo – 
Café, L.da. 

- Das 07h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria Doce 
Milénio”, sito no Largo Padre Cândido da Costa Leal, n.º 1, em Serra d’El-Rei, de que é 
proprietário o senhor Álvaro José Correia Noivo. 

- Das 11h00 às 23h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Minhoto II”, 
sito na Rua Tenente Valadim, n.º 11, em Peniche, de que é proprietária a senhora Isabel Maria 
Ferreira Neco Faustino. 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 
“Pequena Baleia – Snack/Bar”, sito na Rua Pôr-do-Sol, n.º 14, na ilha do Baleal, de que é 
proprietária a senhora Idalina Maria Lourenço Grandela Pereira. 

- Das 07h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Wilma’s Kaffé”, 
sito na Rua Nova das Arieiras, n.os 12 e 14, em Peniche, de que é proprietária a senhora Vilma 
Maria Anastácio Soares. 

- Das 07h00 às 22h00, 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. 

- Das 08h00 às 24h00, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “Jómo”, sito na 
Rua do Cerro, s/n, em Peniche, de que é proprietário o senhor José Francisco da Luz Reis. 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Lagido”, sito na 
Travessa Rosa Patacas, n.º 3 – r/c, na ilha do Baleal, de que é proprietário o senhor José Alberto 
Antunes de Oliveira. 

- Das 15h00 às 06h00, para o estabelecimento de bebidas com pista de dança, 
denominado “Discoteca Voilá”, sito na Rua Bartolomeu Dias, s/n, em Casais do Baleal, de que é 
proprietária a empresa Balitur, L.da. 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “O Búzio”, 
sito na Avenida do Mar, n.º 170-F, em Casais do Baleal, de que é proprietário o senhor Vitor 
Sousa Gualdino. 

- Das 07h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 
Jovem”, sito na Rua Padre Joaquim Maria de Sousa, n.º 18, em Atouguia da Baleia, de que é 
exploradora a senhora Maria da Graça Perfeito Delgado Vala. 

- Das 07h00 às 19h00, para o estabelecimento de panificação/pastelaria, denominado 
“Genuyna”, sito na Rua do Cruzeiro, n.º 9, no Lugar da Estrada, de que é proprietário o senhor 
Floriano Antunes da Cruz. 

- Das 12h00 às 04h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “3’As”, sito 
no Largo da Ribeira, n.º 10, em Peniche, de que é proprietária a empresa Celtibéricu – Eventos e 
Restauração, L.da. 

- Das 08h00 às 02h00, 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. 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Restaurante 
Sardinha”, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 81, em Peniche, de que é proprietária a empresa 
Sardinha, Correia & Simão, L.da. 

- Das 06h00 às 02h00, para o estabelecimento de café, denominado “Docas Bar”, sito na 
Rua José Estêvão, n.º 113, em Peniche, de que é proprietária a senhora Paula Alexandra Mirão 
Batalha Raimundo. 

- Das 07h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Berlenga”, 
sito na Rua Cabo Avelar Pessoa, n.º 16, em Peniche, de que é proprietário o senhor Diogo 
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Miguel Nunes Rosa. 
- Das 06h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 

Avenida do Mar”, sito na Travessa dos Mareantes, n.º 1, em Peniche, de que é proprietário o 
senhor Arnaldo Martins Ramos. 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Jobela”, 
sito na Rua dos Galos, n.º 3, no Lugar da Estrada, de que é proprietária a senhora Anabela 
Fonseca Pinto Pedreira. 

- Das 12h00 às 23h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Em Banho 
Maria”, sito na Avenida da Liberdade, n.º 118, em Serra d'El-Rei, de que é proprietária a 
empresa Em Banho Maria Unipessoal, L.da. 

 
TOPONÍMIA: 

 
* Considerando as diversas solicitações feitas pelas respectivas juntas de freguesia, a 

câmara deliberou estabelecer os seguintes nomes de arruamentos: 
- Caminho da Almagreira, no lugar e freguesia de Ferrel, à artéria que nasce no 

cruzamento da Rua do Cerco com a Rua do Talefe e termina no Caminho do Convento; 
- Rua das Fichas, no lugar e freguesia de Ferrel, à artéria que nasce no cruzamento da Rua 

do Cerco com a Rua do Talefe e termina no Caminho do Convento; 
- Rua do Moinho Velho, no lugar e freguesia de Ferrel, à artéria que nasce no cruzamento 

da Rua do Outeiro com a Rua do Talefe e termina no Caminho do Convento; 
- Rua da Carranca, na vila e freguesia de Serra d’El-Rei, à artéria que nasce na Rua do 

Aterro (junto às instalações da firma F. Soares, L.da) e segue para nascente; 
- Praceta da União, em São Bernardino, freguesia de Atouguia da Baleia, à artéria que 

nasce na Travessa da União e segue no sentido poente; 
- Rua Clementina da Ascensão (Parteira), em Casais do Júlio, freguesia de Atouguia da 

Baleia, à artéria que liga a Rua Direita à Rua Principal, por se tratar de uma senhora que viveu 
em Casais do Júlio, entre 1895 e 1967, e que ajudou muitas senhoras grávidas a dar à luz; 

- Rua do Miradouro, em Peniche, freguesia de Ajuda, à artéria que nasce na Estrada dos 
Remédios e termina na Estrada Marginal Norte; 

- Travessa de Nascente, em Peniche, freguesia de Ajuda, à artéria que nasce no Largo dos 
Remédios e termina na Rua do Miradouro; 

- Rua do Norte, em Peniche, freguesia de Ajuda, à artéria que nasce na Travessa de 
Nascente e segue para poente, a norte e paralela ao Largo dos Remédios; 

- Travessa de Poente, em Peniche, freguesia de Ajuda, à artéria que nasce no Largo dos 
Remédios e termina na Rua do Miradouro; 

- Caminho das Figueiras, em Peniche, freguesia de Ajuda, à artéria que nasce no 
Caminho da Fonte Boa e termina na Estrada Marginal Norte. 

- Deliberado, ainda, alterar a deliberação de 7 de Setembro de 2010, no sentido da 
Travessa Califórnia, em Peniche, freguesia de São Pedro, passar a designar-se Praceta 
Califórnia, em virtude daquela artéria ser efectivamente uma praceta e não uma travessa. 

 
HABITAÇÃO SOCIAL: 

 
Reapreciação do valor da renda de casa: 

 
* Foram presentes três informações, datadas de 20 de Janeiro de 2011, do Serviço de 

Acção Social, Solidariedade e Habitação, propondo, por motivos de alteração nos rendimentos 
dos agregados familiares, a reapreciação dos valores da renda de casa, respeitante a três fogos 
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municipais. 
- Deliberado fixar as rendas, conforme proposto, em 24,25 euros, para a senhora Maria da 

Conceição Pacheco Correia Águas, 23,75 euros, para o senhor Joaquim António Carboila do 
Carmo, e em 112,67 euros, para o senhor Emílio Manuel Ferreira da Silva. 

 
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos: 
 
* Proc.º N.º R1512/09, em nome de Norberto António Vitorino Ferreira, para informação 

prévia sobre a viabilidade de lotear um prédio rústico, denominado “Patameira”, sito na Estrada 
Nacional 114, em Porto de Lobos, freguesia de Atouguia da Baleia. 

- Deliberado emitir parecer favorável, condicionado ao cumprimento das condições dos 
pareces da DGUO, DEA, DASU e SMAS. 

 
* Proc.º N.º R1803/10, em nome de Virgílio Elias Duarte, para informação prévia sobre a 

viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, num prédio urbano, sito na Rua Dr. 
Matos Bilhau, em Casal Moinho. 

- Deliberado emitir parecer favorável, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 14 
de Janeiro de 2011. 

Deliberado, ainda, lembrar o requerente de que, de acordo com as deliberações de 3 de 
Outubro de 1990 e 13 de Novembro de 1990, o prédio apenas pode ser alienado após a 
construção da moradia em fase de “toscos”. 

 
* Proc.º N.º 213/10, em nome de Maria Anabela Henriques Gregório Gonçalves, para 

legalização de uma estrutura fixa que serve de cobertura da esplanada instalada no passeio da 
Rua Heróis do Ultramar, em Peniche, para apoio ao restaurante “Mirandum”. 

- Deliberado autorizar a ocupação da via pública e aprovar a instalação da estrutura, 
devendo ser retirados os vasos com plantas que se encontram na frente da esplanada. 

 
* Proc.º N.º 129/10, em nome de Diogo Miguel Nunes Rosa, para legalização de uma 

estrutura fixa que serve de cobertura da esplanada instalada no passeio da Rua Cabo Avelar 
Pessoa, em Peniche, para apoio ao “Café Berlenga”. 

- Deliberado autorizar a ocupação da via pública e aprovar a instalação da estrutura. 
 
* Proc.º N.º L1/10, em nome de Adobe & Terracota – Promoção Imobiliária, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Rua Principal, em Casais do Júlio, já presente em 
reunião anterior. 

- Deliberado aprovar definitivamente o estudo de loteamento, nos termos da proposta do 
chefe da DGUO, de 10 de Janeiro de 2011. 

 
* Proc.º N.º L2/10, em nome de Bernardo dos Santos, para loteamento de um prédio 

rústico, sito no Casal Pardal, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar o estudo de loteamento, nos termos da proposta do chefe da DGUO, 

de 17 de Janeiro de 2011. 
 
* Proc.º N.º L28/86, em nome de Sirusa – Sociedade de Investimentos Rurais e Urbanos, 

L.da, para loteamento de uma propriedade, sita em “Arribas do Mar”, em Ferrel, já presente em 
reuniões anteriores, acompanhado, agora, de um pedido de alterações. 
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- Deliberado aprovar as alterações ao loteamento, nas condições dos pareceres dos 
serviços municipais. 

 
* Proc.º N.º L17/88, em nome de Quirino Porfírio Ferreira, para alteração a um 

loteamento, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino, titulado pelo alvará de 
loteamento n.º 3/89, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar definitivamente a alteração ao estudo de loteamento. 
 
* Proc.º N.º 190/05, em nome de Carlos Jorge Dias Mota, para instalação de um 

estabelecimento comercial num edifício sito no Forte da Luz, em Peniche, acompanhado de 
informação do Serviço de Fiscalização Técnica de Obras dando conhecimento de que foi 
demolido o muro ilegalmente construído junto ao edifício. 

- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º 2/10, em nome de Sonae RP – Retail Properties, S.A., para licenciamento de 

um projecto de infra-estruturas urbanísticas, no Sítio do Convento, em Peniche, acompanhado de 
um pedido de averbamento do processo em nome de CA Património Crescente – Fundo de 
Investimento Imobiliário Aberto. 

- Deliberado aprovar uma adenda ao contrato de urbanização, nos termos da proposta do 
director do DPGU, de 13 de Janeiro de 2011, no sentido de passar a constar que a empresa CA 
Património Crescente – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto é a segunda outorgante do 
referido contrato. 

 
* Proc.º N.º S9335/10, em nome do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, para 

construção de um estabelecimento de bebidas com esplanada e um quiosque na Ribeira Velha, 
em Peniche. 

- Deliberado emitir parecer desfavorável, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 
14 de Janeiro de 2011. 

Deliberado, ainda, informar o IPTM de que a câmara considera que a concessão de 
espaços na zona deve consensualizar, previamente, a opinião da câmara e do IPTM. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e quarenta 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 barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu, Josselène Nunes Teodoro , Directora do Departamento Administrativo e 
Financeiro, em regime de substituição, a subscrevo e assino. 

 


