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ACTA N.º 13/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011:
Aos catorze dias do mês de Junho 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 Suzete Silva Costa Laranjeira,
Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A Senhora Suzete Laranjeira encontrava-se a substituir o Senhor Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, que comunicou a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, e na sequência do pedido de renúncia de mandato apresentado pelo
Senhor José António Souza Parracho, nos termos do artigo 76.º do mesmo diploma legal.
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta e cinco minutos.
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Após ter declaro aberta a reunião, o Senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos
presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária,
nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:
- Maria da Ascensão Ramos Ferreira, que solicitou a atribuição de um fogo de habitação
social ao seu agregado familiar, por ter poucos recursos económicos e residir numa habitação
sem condições de salubridade. A Senhora Vereadora Clara Abrantes informou que a munícipe já
foi atendida por diversas vezes pelo Serviço de Acção Social, Solidariedade e Habitação
(SASSH) e que o seu pedido inicial data de 2006. Disse, ainda, que o SASSH está consciente da
situação, mas que não existem fogos vagos, para além de haver pedidos com data anterior ao da
munícipe. Manifestou a sua disponibilidade e do SASSH para ajudar a melhorar a situação social
do agregado familiar da munícipe. Clarificou que não é por um munícipe fazer muita pressão e
solicitar muitos atendimentos que terá precedência sobre os outros, que esse não é um dos
critérios para a atribuição de habitação social. O Senhor Presidente da Câmara disse que existem
outras entidades que também têm responsabilidades sociais, como a Segurança Social, a quem os
cidadãos também devem recorrer. Frisou que o Município não tem fogos vagos e disse que o
processo para construção de novos bairros sociais é muito complexo e que não há capacidade
financeira para que o Município, só por si, consiga atribuir casa aos 300 inscritos no SASSH.
- Maria de Lurdes Freitas, que solicitou a intervenção do Serviço de Fiscalização
Municipal, porque foi aberto um vão de portão, alegadamente sem licenciamento municipal, num
muro confinante com uma propriedade sua, sita na Rua Gil Eanes, em Peniche. Disse, também,
que o prédio sito na Rua Marquês de Pombal, n.º 46, em Peniche, se encontra em estado de
ruína, tendo o telhado abatido, e que o peso dos escombros se encontram a fazer pressão sobre o
edifício confinante, de que é proprietária. O Senhor Presidente da Câmara deu indicação à
directora do DAF para verificar a legalidade da abertura do vão e para ordenar uma vistoria ao
prédio sito na Rua Marquês de Pombal, para que se verifiquem as condições de segurança e
salubridade.
- Floriete Martins, que perguntou pelo andamento do processo resultante dos assuntos
que apresentou na reunião do dia 5 de Abril de 2011, solicitou a remoção dos anexos
pertencentes a fogos do Bairro do Calvário, que estão encostados ao bloco 4 do Bairro Velho da
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Fundação Salazar, e referiu que o passeio junto à sua residência ainda não foi concluído. O
Senhor Presidente da Câmara informou a munícipe de que o processo relacionado com a sua
queda na via pública está a ser analisado pelo Gabinete Jurídico do Município. Relativamente à
questão relacionada com os possíveis danos causados pelas obras de construção do Continente
nos edifícios confinantes, deu indicação ao chefe da DGUO para convocar todos os lesados e a
empresa responsável pela obra para se aferir o ponto de situação do processo. A Senhora
Vereadora Clara Abrantes informou que os anexos referidos pela munícipe apenas poderão ser
demolidos após o realojamento das famílias que habitam os fogos, estando o SASSH a trabalhar
no assunto.
- António Marques Vaz, que disse ser também um dos lesados pelas obras de construção
do Continente. O Senhor Presidente da Câmara informou o munícipe em consonância com o que
já tinha dito à munícipe anterior.
- João Henriques Jesus Rosa, que disse que um seu vizinho se encontra a fazer obras e
que as mesmas estão a invadir a sua propriedade. O chefe da DGUO esclareceu que a aprovação
do projecto de obras salvaguardava a existência de paredes meeiras. O director do DPGU disse
que o Município não tem competências de tribunal pelo que os munícipes quando se sentem
lesados por obras que estão a intervir na sua propriedade e a que são alheios, devem pedir ao
tribunal o embargo judicial das mesmas. O Senhor Vereador Francisco Salvador aconselhou o
munícipe a recorrer ao tribunal, caso considere que está a ser lesado, e a pedir o embargo judicial
da obra. O Senhor Presidente da Câmara solicitou ao chefe da DGUO que promova uma reunião
entre o munícipe, o Gabinete Jurídico e os técnicos do DPGU, para analisarem a situação e
aferirem se existe alguma competência municipal que possa ser usada, devendo o Serviço de
Fiscalização Técnica de Obras ir ao local, de imediato, para verificar se a obra está a ser
executada de acordo com o projecto aprovado. Aconselhou, também, o munícipe a recorrer ao
tribunal, caso considere que a razão está do seu lado, porque o Município não tem competência
para resolver questões de propriedade entre particulares.
- Odete Calvinho, que solicitou a construção do troço em falta na Rua João de Deus, em
Peniche, e a limpeza de um terreno particular confinante com a sua casa. O Senhor Presidente da
Câmara informou a munícipe de que o troço em falta na referida artéria não pode ser construído
num futuro próximo, porque atravessa uma propriedade particular. Quanto à limpeza do terreno,
solicitou à directora do DAF que dê indicação aos serviços para procedem à notificação dos
proprietários de que devem de manter o terreno em condições higiénicas e de salubridade. O
Senhor Vice-Presidente informou que todos os espaços públicos da zona foram, recentemente,
objecto de limpeza.
- José Manuel Jesus Pereira de Barros, que disse não concordar com a intenção de
indeferimento deliberada pela Câmara Municipal, em reunião 17 de Maio de 2011, relativamente
ao processo de obras n.º 109/11, de que é titular, uma vez que não é proprietário do prédio
confinante com o edifício que pretende recuperar, e que é falso ter alguma vez dito que é
proprietário de todo o quarteirão. Disse, ainda, que o seu vizinho efectuou recentemente obras de
requalificação, pelo que os serviços municipais deveriam saber quem é o proprietário do referido
prédio. O técnico responsável pelo projecto referiu que o vizinho do seu cliente não está
interessado em fazer uma intervenção de conjunto no quarteirão e que não é correcto condicionar
uma intervenção no prédio do seu cliente ao confinante, que, inclusive, foi recentemente
requalificado e não necessitará de obras num futuro recente. O Senhor Presidente da Câmara
sugeriu que a equipa técnica responsável pelo projecto reúna com os técnicos da DGUO para
trabalharem uma proposta, ou, caso não cheguem a consenso, que apresente argumentos para
contestar a apreciação feita pela DGUO.
- Isabel Avelino Correia, que disse que a floreira que se encontra no troço da Rua D. Luís
de Ataíde, em Peniche, situado entre o Largo Dr. Figueiredo Faria e a Rua Arquitecto Paulino
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Montez, se encontra partida desde Agosto último, encontrando-se os cacos, desde essa altura, por
retirar do local. Sugeriu que o ecoponto situado no Largo Dr. Figueiredo Faria seja transferido
para a Travessa dos Remédios, junto ao recipiente de recolha de resíduos indiferenciados, para
centralizar a recolha de todos os resíduos num único local. Referiu-se, ainda, à circulação de
veículos e estacionamento abusivo nos troços calcetados da Rua D. Luís de Ataíde. O Senhor
Presidente da Câmara agradeceu a intervenção da munícipe.
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:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 31 de Maio, assistiu à cerimónia de entrega dos prémios de mérito escolar
Guilherme de Corni, promovida pela EB 2.3 de Atouguia da Baleia. Felicitou os alunos
distinguidos.
- No dia 1 de Junho, assistiu à I Conferência de Gestão Turística e Hoteleira, realizada na
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, com organização do núcleo de estudantes de
Gestão Turística e Hoteleira.
- No dia 1 de Junho, participou numa reunião na ADRO, para preparação do Congresso
do Oeste.
- No dia 1 de Junho, assistiu à mostra de fotografia sobre o património natural
subaquático da Reserva Natural das Berlengas, denominada Caixa Estanque, que se realizou na
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.
- No dia 3 de Junho, assistiu à apresentação de um trabalho sobre a pesca, realizado por
alunos da Escola Secundária de Peniche e integrado na Área de Projecto.
- No dia 3 de Junho, participou no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria.
- No dia 3 de Junho, efectuou uma visita aos novos sanitários da Praia da Consolação,
abertos ao público nesse dia.
- No dia 4 de Junho, assistiu às provas do XXVIII Triatlo Cidade de Peniche.
- No dia 4 de Junho, assistiu a diversas actividades no âmbito do I Festival Cantigas de
Capoeira em Portugal – O Canto da Luna.
- No dia 5 de Junho, acompanhou o desenrolar do processo eleitoral no Concelho.
- No dia 6 de Junho, reuniu-se com representantes da empresa Etermar, para tratarem de
assuntos relacionados com a obra de Recuperação do Fosso da Muralha, nomeadamente a
construção da eclusa.
- No dia 6 de Junho, reuniu-se com representantes da Acompanha – Cooperativa de
Solidariedade Social, para tratarem de assuntos relacionados com a candidatura ao PROMAR da
obra de recuperação do edifício onde funcionou o infantário O Traquinas, sito na Rua Marquês
de Pombal.
- No dia 6 de Junho, reuniu-se com representantes do Município de Abrantes, no âmbito
da preparação do XII Festival Sabores do Mar.
- No dia 6 de Junho, participou na apresentação à comunicação social do XII Festival
Sabores do Mar / II Expo-Peniche.
- No dia 7 de Junho, assistiu ao colóquio Haverá Petróleo em Peniche?, organizado
Arméria – Movimento Ambientalista de Peniche.
- No dia 8 de Junho, participou numa reunião com o IPL para preparação do Congresso
do Oeste.
- No dia 9 de Junho, reuniu-se com a CCDR-LVT para preparação do evento Open Days,
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que se realizará em Bruxelas, no âmbito do projecto SURGE.
- No dia 9 de Junho, participou numa reunião da Oeste CIM.
- No dia 9 de Junho, assistiu à gala da Escola Secundária de Peniche.
- No dia 11 de Junho, participou na apresentação da obra A Estátua - A Tortura preferida
pela PIDE, da autoria de José António Pinho, que decorreu na Capela de Santa Bárbara da
Fortaleza de Peniche.
- No dia 12 de Junho, participou nas comemorações locais do Dia Nacional do Pescador.
- No dia 14 de Junho, assinou, com os restantes parceiros, os acordos de parceira no
âmbito da terceira temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 18 de Maio
a 13 de Junho corrente:
Reuniões:
- Com o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.
- Com a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu
Albuquerque.
- Com o Senhor Eng.º Paulo Cristino, da EDP, sobre as infra-estruturas da obra de
Recuperação do Fosso da Muralhas.
- Com elementos da direcção do Grupo Desportivo de Peniche.
- Com o seu secretário, Prof. Raul Santos, na DREL, nos dias 26 e 27 de Maio, sobre o
projecto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia e a Rede Escolar 2011-2012.
- Com a comissão de finalistas da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de
Peniche, sobre diversas iniciativas que tiveram lugar nos dias 3 de 4 de Junho, nomeadamente o
jantar e baile de gala e bênção de finalistas.
- Com a comissão organizadora da Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche
2011.
- Da Comissão Municipal de Toponímia. Informou que foram apreciadas propostas de
atribuição de nomes de artérias no Concelho.
- Com a direcção do Atlético de Torres Vedras, sobre o V Open Orientação, Prova
integrada no Campeonato Nacional de Orientação – Pedestre Média e Sprint, a ter lugar em
Peniche, nos dias 18 e 19 de Junho.
- Pública, de apresentação do XII Festival Sabores do Mar.
- Pública, que decorreu no dia 20 de Maio, no Lugar da Estrada, com a presença de cerca
de cem pessoas, na qual foram apresentados diversos contributos relacionados com a
Consolação.
- Com os Senhores Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Director do
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e Presidente da Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB 2.3 de Atouguia da Baleia, para apresentar o estudo prévio do
projecto do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. Referiu que a qualidade deste trabalho foi
bem evidenciada nas intervenções de todos os presentes.
- Com o Departamento de Obras Municipais, para elaboração do mapa mensal de
planificação de trabalhos do mesmo departamento.
- Com o Senhor Professor Rui Cintrão, Director do Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde, sobre o projecto de reabilitação da EB 1 N.º 6 de Peniche, sita no Bairro da Prageira.
Informou que a obra tem início previsto para o dia 27 de Junho.
- Com o director do DPGU, Eng.º José Pires, e representantes dos proprietários do terreno
previsto para a construção do Centro de Convívio de Geraldes.
Outras actividades e eventos:
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- Em representação do Município de Peniche, na recepção aos candidatos do PS, pelo
Distrito de Leiria, para as Eleições Legislativas 2011.
- A convite do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Peniche, na
cerimónia de entrega do navio Índico 1 ao Governo de Moçambique, representado pelo seu
Embaixador em Portugal, Senhor Miguel Costa Mkaima.
- Numa iniciativa da Associação Cultural e Desportiva de Casais de Mestre Mendo.
- Na sessão comemorativa do 61.º aniversário da União Cultural e Desportiva de São
Bernardino.
- No Torneio de FutSal, organizado pelo Grupo Desportivo Atouguiense.
- Na entrega de prémios do 6.º Circuito Universitário de Bodyboard e Surf. Informou que
este evento desportivo é homologado pela Federação Portuguesa de Surf e que a organização
ficou a cargo dos alunos de 2.º ano do curso de Gestão do Lazer e Turismo de Negócios da
Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche.
- Na entrega de prémios no jogo final da Taça Cidade de Peniche, organizado pela
ADAP – Associação de Desporto Amador de Peniche. O Senhor Vice-Presidente aproveitou para
felicitar a equipa Leões do Bairro, vencedora deste troféu, bem como a vencida, a equipa Café
Brasil.
- Na sessão pública da Câmara Municipal de Peniche de homenagem a quatro homens,
denominados “Lobos do Mar”, integrada na programação do Dia Nacional do Pescador.
- Na apresentação do livro O Silêncio das Cegonhas, de Carlos Inácio e Pedro Inácio, que
teve lugar no Hotel D. Rita, na Praia da Consolação. O evento foi promovido pelo Agrupamento
de Centros de Saúde Oeste Norte e integrado no terceiro encontro Nós no ACES ON.
- Na festa do desporto Vou Ser Atleta para Chegar à Meta, organizado pelo
Departamento de Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde.
- Na entrega de diplomas referente à iniciativa Rendas d’Escritas, prosa e poesia, a
diversos alunos das escolas do primeiro ciclo de Serra d’El-Rei, Ferrel, Casal da Vala, N.º 1 de
Peniche e N.º 2 de Peniche.
- No XXVIII Triatlo Cidade de Peniche, organizada pela Federação de Triatlo de Portugal
e pela Câmara Municipal de Peniche, como Associada Honorária de Federação de Triatlo de
Portugal. Informou que o programa do evento incluiu a disputa de duas provas, o Campeonato
Nacional de Grupos de Idade, contando com cerca de 403 atletas, e uma etapa do Campeonato
Nacional de Aquatlo, para o escalão de juvenis, com cerca de 80 atletas.
- Na sessão final do concurso Palmo e Meio de Leituras, organizado pela EB 2.3 de
Atouguia da Baleia, realizado no Auditório Municipal.
- Nas diversas iniciativas realizadas para comemoração do Dia Nacional do Pescador.
- A convite da Pastoral da Fraternidade, na inauguração da exposição Monsenhor Bastos,
no pavilhão do Clube Stella Maris, em Peniche. Enalteceu a qualidade desta exposição, patente
ao público até ao final de Agosto.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, como responsável pelo Pelouro das Obras
Municipais, deu conhecimento do ponto de situação das seguintes intervenções:
- Os pórticos de controlo de trânsito já foram instalados no Parque de Estacionamento
Central da Cidade;
- O barco de madeira que se encontrava na rotunda situada entre a Avenida do Porto de
Pesca e a Rua dos Pocinhos foi removido, por não ser possível, tecnicamente, proceder à sua
reparação;
- A rotunda no cruzamento da Rua Dr. Ernesto Moreira com a Avenida Porto de Pesca
encontra-se em fase de adiantada construção e
- A obra de construção do CAR Surf deverá ficar concluída no último trimestre de 2011.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta das principais obras municipais em
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curso no período compreendido entre 6 de Junho e 3 de Julho de 2011, a saber:
- Início das obras de requalificação do pátio da EB 1 N.º 6 de Peniche, sita no Bairro da
Prageira;
- Construção de uma ciclovia desde a rotunda do IP6, no Casal da Ponte, até à Praia do
Molhe Leste;
- Aplicação de tapete betuminoso nas ruas de Ferrel;
- Construção de rampa de acesso à Praia do Molhe Leste;
- Arranjos urbanísticos na envolvente da Rua Cidade de Seia e
- Construção de rampa de acesso na Praia das Pedras, em Consolação.
Por último, o Senhor Vice-Presidente felicitou o jovem tenista de Peniche, Tiago Cação,
que venceu Torneio da Figueira da Foz, na categoria de Sub-14. Informou que Tiago Cação
iniciou a sua participação contra Bernardo Roque, vencendo com um duplo 6/0, avançando assim
para a terceira ronda onde defrontou Luís Simões e venceu com os parciais de 6/0 e 6/2.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- Participou numa reunião com os proprietários de um terreno, sito em Geraldes, em
conformidade com o deliberado em reunião de Câmara.
- Assistiu à abertura de uma exposição de artesanato, no Atlético de Geraldes.
- Participou nas comemorações locais do Dia Nacional do Pescador.
- Participou na reunião do Concelho Executivo do ACES Oeste Norte.
- Esteve presente no lançamento do livro A Estátua - A Tortura preferida pela Pide, de
José António Pinho.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Deu conhecimento de que as negociações entre a empresa Águas de Portugal e a
Comunidade Intermunicipal do Oeste foram canceladas, por iniciativa do Presidente do
Concelho de Administração da referida empresa.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
Apresentou, em nome dos vereadores do PSD, seis documentos, cujos textos, que leu, a
seguir se reproduzem:
«Eleições para a Assembleia da República
Os vereadores do Partido Social Democrata congratulam-se com a forma como
decorreram as eleições para a Assembleia da República ocorridas no passado dia 5 do corrente,
sobretudo pelo modo ordeiro e democrático como se processou o acto em todo o território do
Concelho de Peniche.
O resultado obtido pelo Partido Social Democrata, que se traduziu num triunfo
esmagador e significativo em todas as freguesias do Concelho, e mesas de voto (com excepção
da primeira mesa da freguesia da Ajuda onde ficou a dois escassos votos da vitória) está
certamente associado à vontade expressa pelos eleitores de encontrar um governo estável e justo,
duradouro e competente para ultrapassar as dificuldades económicas e financeiras que
actualmente o País atravessa.
Localmente esses resultados são muito significativos na medida em que, conjugados com
os obtidos pelo CDS/PP, correspondem a 6.487 votos, ou seja, mais de 49% dos votos expressos.
Estamos certos que o desejo declarado pelos eleitores do Concelho de Peniche irá
manifestar-se pela adesão serena e confiante às medidas que o futuro governo terá de vir a tomar
tendentes a retomar o desenvolvimento e progresso que todos desejamos para Portugal e
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particularmente para o Concelho.»
«Felicitações
Os Vereadores do Partido Social Democrata congratulam-se com a atribuição de
referência no prestigiado guia Michelin, na sua edição de 2011, das nomeações de
reconhecimento e recomendação aos estabelecimentos do Concelho de Peniche “Restaurante
Nau dos Corvos” e “Hotel Pinhal Mar”.
Essa referência, para além dos aspectos económicos que lhe estão associados, reflecte um
esforço de bem servir das suas gerências que deve, a todos os títulos, ser enaltecido.
Nesse sentido, propomos que se enderecem felicitações às gerências de ambos os
estabelecimentos.»
«Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa
Ocorreu no passado dia 12 do corrente o primeiro aniversário do falecimento de
Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, sacerdote que serviu dedicadamente esta população ao
longo de mais de sessenta anos.
Pela sua dedicação, mas sobretudo pelo seu amor à população de Peniche, Monsenhor
Bastos granjeou na maioria dos habitantes desta Cidade uma estima e respeito difíceis de igualar.
Entre muitas iniciativas que este dedicado sacerdote teve ao longo da sua actividade
como Prior das Paróquias de Peniche, destacamos aqui e agora, a luta que liderou pela obtenção
de um dia de descanso semanal para os pescadores o que veio a ocorrer só na década de
cinquenta do século passado.
Por esse motivo, e todas as demais acções de âmbito social que promoveu em Peniche, os
vereadores do Partido Social Democrata propõem que o Município lidere uma campanha para a
angariação de fundos para a erecção de um monumento a tão ilustre figura.
O referido monumento poderia ser erigido no Parque Urbano da Cidade, junto à avenida
com seu nome e poderia conter, para além de uma ilustração fisionómica, alguns elementos
biográficos que fizessem perdurar no tempo a vida e obra de Monsenhor Manuel Bastos de
Sousa.»
«Insistência
Mais uma vez os vereadores do Partido Social Democrata questionam o executivo
municipal sobre o estudo de implementação de medidas de discriminação positiva a criar em
sede de aplicação de IMI e CIMI como forma de encetar uma política de recuperação das zonas
urbanas mais degradadas, sobretudo a da malha existente na zona histórica da Cidade onde várias
dezenas de edifícios permanecem devolutos e degradados numa quase total ruína.
Para quando um debate sério sobre esta matéria ou, no mínimo, para quando a
apresentação de medidas reclamadas pela bancada do Partido Social Democrata na Assembleia
Municipal desde há quatro anos?»
«Constatação
É com preocupação que os vereadores do Partido Social Democrata constatam os
continuados e significativos atrasos registados na obra de construção do Centro de Alto
Rendimento do Surf de Peniche.
Tendo sido colocada a primeira pedra com pompa e circunstância no período pré-eleitoral
de 2009, o projecto só avançou para a execução muito tempo depois. Porém, uma vez encetada a
obra, as expectativas da sua conclusão têm sido sistematicamente defraudadas.
No passado mês de Janeiro deliberou esta Câmara conceder um aumento de mais noventa
dias para a sua conclusão. No entanto, há muito que tal prazo foi ultrapassado não se prevendo
uma data para a entrada em funcionamento desse equipamento.
A lentidão da execução desta obra não corresponde nem aos anseios dos praticantes da
modalidade, nem tão pouco, à reiterada política de afirmação de Peniche como a Capital da Onda
e dos Desportos de Deslize.»
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«Lamento
“Os vereadores do Partido Social Democrata lamentam não terem sido convidados, nem
sequer informados, da realização de uma cerimónia pública de lançamento da edição de 2011 do
Festival dos Sabores do Mar, ocorrida dias atrás, no Edifício Cultural.
O esquecimento revela que, ou o executivo municipal não considera importante o evento,
ou considera desnecessária a presença dos vereadores sem actividade executiva no Município.
Tanto num como no outro caso, é lamentável a total ausência de consideração pelos
vereadores democraticamente eleitos como representantes de uma parte significativa da
população.»
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Deu conhecimento de que ocorreu um acidente de viação, na estrada que liga o lugar de
Bufarda à vila de Atouguia da Baleia, provocado pelo abatimento do piso. Sugeriu que o piso da
referida via seja reparado. O Senhor Presidente disse que irá ser colocada sinalética que informe
os condutores das características da via, para que estes tomem as devidas precauções, e sugeriu
que se fixe a velocidade máxima de circulação naquela via em 50 km/hora. Os restantes
membros da Câmara concordaram com a sugestão apresentada pelo Senhor Presidente.
- Disse que o piso do largo situado entre a igreja de Casais Brancos e a sede da
colectividade local se encontra muito degradado, por o alcatrão ter desaparecido.
- Perguntou se as obras no futuro edifício da Biblioteca Municipal e no edifício da Secção
Destacada de Serra d'El-Rei dos Bombeiros Voluntários de Peniche irão avançar. Sobre o futuro
edifício da Biblioteca Municipal, o Senhor Presidente deu indicação à directora do DAF para
solicitar aos serviços técnicos uma informação escrita sobre a tramitação do processo. Quanto às
obras de beneficiação do edifício da Secção Destacada de Serra d'El-Rei dos Bombeiros
Voluntários de Peniche, o Senhor Vice-Presidente informou que o Centro de Dia de Serra d'ElRei tem a tutela do edifício e irá iniciar em breve as intervenções necessárias.
- Disse que gostaria de obter resposta a uma questão já colocou há algum tempo, sobre a
obrigatoriedade da limpeza de terrenos agrícolas pelos seus proprietários. O Senhor Presidente
solicitou à directora do DAF que providencie uma informação que responda ao solicitado.
- Perguntou se as obras realizadas no edifício sito no n.º 22 da Rua de Santa Luzia, em
Geraldes, foram licenciadas. O Senhor Presidente solicitou à directora do DAF que, através do
DPGU, providencie a resposta à questão colocada.
Senhora Vereadora Suzete Laranjeira:
- Perguntou se a Câmara Municipal tem conhecimento do aparecimento de casos de
famílias que estão no limiar da pobreza e se faz o acompanhamento desses casos. Perguntou,
ainda, se, à semelhança de outros municípios, o Município irá fornecer refeições aos estudantes
mais carenciados durante as férias escolares. A Senhora Vereadora Clara Abrantes informou que
tem havido um aumento dos casos pobreza no Concelho. Disse, ainda, que o GPS tem estado
atento ao fenómeno e feito o seu acompanhamento em todo o Concelho. Quanto ao fornecimento
de refeições nas escolas durante o período de férias, disse que não se tem sentido essa
necessidade, porventura por haver uma boa distribuição de alimentos, feita por diversas
entidades e de forma coordenada, para que não haja sobreposição. Sobre o mesmo assunto, o
Senhor Vice-Presidente disse que, no relacionamento permanente que existe entre o Pelouro da
Educação e os agrupamentos de escolas e a Escola Secundária de Peniche, a questão nunca foi
colocada por estas instituições. Aproveitou para informar que durante os dois primeiros períodos
do corrente ano lectivo o Município forneceu um total de 66 191 refeições nas escolas do
Concelho e que o número de refeições fornecidas diariamente passou de 160, em 2005, para 600,
em 2011.
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- Sugeriu que a recolha de resíduos na Avenida do Mar, em Peniche, seja efectuada em
dois turnos, um depois do almoço e outro depois do jantar, para evitar o que se passa
actualmente, que é a recolha de grandes quantidades de lixo quando ainda decorrem os jantares
nos restaurantes. O Senhor Vice-Presidente informou que a recolha dos resíduos naquela artéria
é sempre efectuada depois das 23 horas. O Senhor Presidente disse que qualquer alteração à
referida recolha terá que ter o envolvimento das empresas de restauração. O Senhor Vereador
Francisco Salvador sugeriu que o carro de recolha mais pequeno faça uma recolha a meio da
tarde, para evitar a acumulação de resíduos dentro dos estabelecimentos.
- Sugeriu a colocação de placas indicativas da localização do património histórico do
Concelho, de modo a chamar a atenção dos turistas. O Senhor Presidente disse que o Município
tem investido muito no património histórico do Concelho, nomeadamente na área de
conservação e restauro, e reconheceu que, relativamente à sinalética, existe ainda algum trabalho
a realizar.
- Disse que tem verificado a existência de baratas em Peniche, particularmente na zona
onde reside, em número e tamanho anormal. Perguntou se é feito algum tipo de desinfestação
para prevenir pragas. O Senhor Vice-Presidente informou que todas as situações identificadas
têm tido intervenção do Município.
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. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia 31
de Maio, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente
distribuído pelos membros da câmara.
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos
dias 2 e 8 de Junho corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em
matéria de licenciamento de obras. (M-Doc1)
ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL NO CONCELHO DE PENICHE:
* O Arqt.º Rodrigo Lopes, técnico do DPGU, apresentou uma proposta, elaborada pela
DGUO, com a demarcação de lugares de estacionamento no Concelho de Peniche,
concretamente nos núcleos urbanos de Peniche, Baleal e Consolação, que poderão vir a deixar de
ser de utilização gratuita. O Senhor Presidente solicitou aos membros da Câmara que prestem os
seus contributos para melhoria da proposta apresentada, durante as próximas duas semanas,
directamente ao Arq. Rodrigo Lopes, para que seja tomada uma decisão sobre o assunto na
próxima reunião de Câmara.
- Tomado conhecimento.
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PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º 47/11, em nome de Maria da Conceição Flosa Serafim Carriço, para
remodelação de um estabelecimento de restauração, sito na Rua Tenente Valadim, n.º 18, em
Peniche.
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR, que é vinculativo.
* Proc.º N.º 93/11, em nome da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São
Leonardo de Atouguia da Baleia, para construção de um centro pastoral, na Rua Nossa Senhora
da Esperança, n.º 22, no Lugar da Estrada.
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nos termos da proposta do chefe da
DGUO, de 3 de Junho de 2011.
Deliberado, ainda, aceitar a doação da parcela de terreno a integrar no domínio público.
* Proc.º N.º FTOP189/10, do Serviço de Fiscalização Técnica de Obras Particulares,
dando conhecimento de que o edifício que se encontrava em estado de ruína, sito na Rua da
Biquinha, n.º 22, em Ferrel, foi totalmente demolido e o terreno limpo, tendo o respectivo
processo sido arquivado.
- Tomado conhecimento.
* Proc.º N.º D71/09, em nome de Júlio Matias Mouro, para substituição de degraus,
existentes na via pública, por uma rampa, para garantir a acessibilidade ao Lote 1 da
Urbanização do Percebal, em Consolação.
- Deliberado concordar com a construção da rampa, conforme proposto pela DPOI,
ficando a sua execução dependente da disponibilidade dos serviços do Município.
Deliberado, ainda, que o Serviço de Acção Social faça o acompanhamento da situação.
* Proc.º N.º 122/11, em nome de Lidl & Companhia, para alteração e ampliação de um
espaço comercial, sito na Rua Azeredo Perdigão, em Peniche.
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nos termos e condições da proposta do
chefe da DGUO, de 3 de Junho de 2011.
* Proc.º N.º S7427/11, em nome da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), sobre a
avaliação de compatibilidade de localização de uma unidade autónoma de gás natural liquefeito,
na sequência da pretensão da Lusitaniagás de instalar uma UAGNL, no Vale do Grou, em
Atouguia da Baleia.
- Considerando o teor da informação da APA; as informações prestadas pela empresa
Hortapronta sobre o elevado número de pessoas e viaturas que frequentam diariamente as suas
instalações; o conhecimento empírico de que a estrada que liga o Lugar da Estrada à vila de
Atouguia da Baleia tem, actualmente, um elevado tráfego, provocado pela existência do nó de
ligação do IP6 que permite um acesso rápido às praias da zona, e a predisposição já manifestada
pela Câmara em que a localização da UAGNL seja nos terrenos municipais, sitos em “Pinhal
Costa” e “Ingueiros”, freguesia de Atouguia da Baleia, deliberado reiterar a posição tomada em
reunião de 29 de Março de 2011.
ACAMPAMENTOS OCASIONAIS:
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* Foi presente um requerimento, em nome do Sporting Clube da Estrada, solicitando o
licenciamento do exercício de actividade de acampamento ocasional, de 1 de Junho a 30 de
Setembro de 2011, para um terreno situado na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada,
acompanhado de pareceres da GNR e da Unidade de Saúde Pública Local.
- 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 de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2011.
O Senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto.
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA – 2.ª FASE – ÁREA ENVOLVENTE/ZONA
TERRESTRE:
* Foi presente uma informação, datada de 13 de Junho de 2011, da equipa que presta
apoio às candidaturas ao QREN, propondo o lançamento de um concurso público de concepção,
até 30 de Junho de 2011, tendo em vista a segunda fase da obra de Recuperação do Fosso da
Muralha – Área Envolvente/Zona Terrestre.
Durante a apreciação deste assunto, o Senhor Vereador Francisco Salvador disse que
gostaria que este fosse o melhor projecto possível e, por melhores que sejam os projectistas,
esbarrarão com um obstáculo, que é o enquadramento do espaço que rodeia a área de
intervenção. Sugeriu que o estudo preveja também a recuperação da zona já edificada, ligando-a
à zona a tratar. O Senhor Presidente da Câmara disse que concorda com a observação feita pelo
Senhor Vereador e que essa condição será colocada no caderno de encargos. Referiu, ainda, que
o ideal seria a deslocação das unidades industriais da zona para o Vale do Grou.
- Deliberado concordar com o lançamento de um concurso público de concepção,
conforme proposto.
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA – 1.ª FASE – CONSTRUÇÃO DA ECLUSA:
* O Senhor Presidente prestou uma informação sobre o andamento do processo
conducente à realização de trabalhos a mais necessários para a construção da eclusa.
- Tomado conhecimento.
PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES DA ESCOLA EB1 N.º 6 DE PENICHE:
* Foi presente a informação n.º 65, datada de 13 de Junho de 2011, do Gabinete de
Arquitectura Paisagista, remetendo o projecto de espaços exteriores da Escola EB1 n.º 6 de
Peniche, sita no Bairro da Prageira, e a estimativa orçamental para a primeira fase.
- Deliberado aprovar o projecto apresentado.
INSTALAÇÃO DE VENDEDORES JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL:
* Foi presente a proposta para a organização, funcionamento e implantação do futuro
espaço de venda ambulante, situado entre o Mercado Municipal e a Avenida papa Paulo VI,
entregue pelo Senhor Vice-Presidente aos restantes membros da Câmara, na passada reunião.
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que tem dúvidas sobre a designação de
venda ambulante, uma vez que se trata de uma forma de venda sedentária, pelo que não lhe
parece muito correcto que tenham cartão de venda ambulante e sugeriu que se encontre outra
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forma jurídica de designação. Sobre a quantidade de lugares de venda prevista, disse que lhe
parece que 16 lugares é um exagero e que não concorda com a atribuição de lugares de venda a
quem não é residente no Concelho de Peniche. Alertou para o facto dos vendedores usarem as
suas carrinhas como armazém, pelo que o espaço destinado a cada vendedor deve prever o lugar
de estacionamento do respectivo veículo. Acrescentou que a existência de regras e o pagamento
de taxas irá originar um auto-controlo por parte dos vendedores, uma vez que estes subsistem da
actividade e afastaram a concorrência desleal. Terminou dizendo que o sítio não é o mais
indicado mas que será ocupado apenas em alguns dias da semana e por poucas horas em cada um
desses dias.
O Senhor Vereador Luís Ganhão lembrou que sempre defendeu que já existia um
regulamento e que, por isso, em vez de se fazer um novo regulamento se deveria de ter posto em
prática o anterior. Disse que o problema não está nos regulamentos, está na vontade de fazer com
os mesmos sejam cumpridos. Acrescentou que não concorda com o local proposto nem com a
actividade, uma vez que se pretende criar uma feira semanal, quase diária, num local nobre da
cidade. Alertou para o facto de poderem aparecer mais vendedores, atraídos pelas condições que
serão criadas.
O Senhor Vice-Presidente disse que está na altura de se resolver um problema já antigo.
Defendeu que se deve permitir a venda apenas a quem é residente no Concelho de Peniche e se
deve exigir o cumprimento da lei geral e do regulamento municipal, o que não vai agradar a
todos. Lembrou o que se conseguiu fazer com a feira mensal, que do caos existente do Campo da
República passou a ser uma feira organizada e mais limpa. Disse, ainda, que outra opção é
colocar os vendedores dentro do Mercado Municipal, no primeiro andar, à semelhança do que
acontece em muitos mercados do país, o que poderá dinamizar aquele piso.
O Senhor Presidente da Câmara lembrou que o Senhor Vereador Francisco Salvador, em
tempos, tinha sugeriu um sistema de rotatividade dos vendedores. Disse que comunga das
reservas do Senhor Vereador Luís Ganhão, por ser um local nobre, mas que é uma questão de
razoabilidade, não é ideológica, há um problema que tem que ser solucionado. Acrescentou que
não lhe agrada a presença dos vendedores nem atrás nem à frente do Mercado Municipal.
- A Câmara deliberou madurar as dúvidas e sugestões conversadas e voltar a apreciar o
assunto em próxima reunião.
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
Foram presentes, para efeitos de aprovação, as seguintes minutas:
* De um acordo de princípio, a celebrar entre a EDP Distribuição – Energia, S.A. e os
Municípios da Zona Oeste, o qual tem como objecto regular as relações entre a EDP Distribuição
e os Municípios da Zona Oeste no que respeita à realização de um projecto de instalação
progressiva nas redes de iluminação pública de luminárias com tecnologia LED a integrar no
âmbito de um sistema de gestão de iluminação pública. O director do DEA deu uma explicação
pormenorizada sobre o assunto.
- Deliberado aprovar o texto do acordo de princípio a celebrar. (M-Doc2)
* De um protocolo, a celebrar com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social,
I.P., pelo qual se transfere para o Município a administração dos abrigos do Bairro dos
Pescadores da Berlenga, até que esteja definida a propriedade dos mesmos.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. (M-Doc3)
* De um protocolo de colaboração, a celebrar com a Associação Humanitária dos
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Bombeiros Voluntários de Peniche, o qual tem como objecto a definição de algumas regras de
colaboração entre as duas entidades, relativamente aos apoios a prestar entre ambas.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo de colaboração a celebrar. (M-Doc4)
* De um protocolo de colaboração, a celebrar com a Associação do Centro de Dia de
Serra d'El-Rei, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche e a Freguesia
de Serra d'El-Rei, que tem como objecto o funcionamento, no rés-do-chão do edifício sito na Rua
do Meio s/n, na vila de Serra d'El-Rei, de uma secção de bombeiros destacada para a referida
vila, guarnecida pelo Corpo de Bombeiros de Peniche. (M-Doc5)
CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PROHABITA:
* Foi presente uma informação, datada de 9 de Junho de 2011, do Departamento
Administrativo e Financeiro, dando conhecimento do resultado da consulta efectuada nos termos
da deliberação de 31 de Maio de 2011, no âmbito do procedimento para a contracção do
empréstimo supramencionado.
- Deliberado realizar a audiência prévia, manifestando o interesse em contratar o
empréstimo junto do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, nas condições por
este apresentadas, por se considerar que é a única proposta compatível com a maturidade da
operação.
Deliberado, ainda, propor à Assembleia Municipal, caso não sejam apresentadas
reclamações, a aprovação da adjudicação da contratação do empréstimo ao IHRU – Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana, conforme proposto pela directora do Departamento
Administrativo e Financeiro, por ser a proposta que oferece as melhores condições, conforme a
sua proposta com a ref.ª 363996, datada de 6 de Junho de 2011, de que se destacam: Montante do
empréstimo: até ao valor de 1 280 000,00 euros; Prazo: 25 anos, com período de utilização até 30
meses; Taxa de juro: Euribor a 6 meses, acrescida do spread de 2,5 %.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 327, datado de 4 de Maio de 2011, do IPTM – Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, solicitando parecer relativamente a um pedido efectuado pela Senhora D.
Helena Maria Ramos Ferreira para proceder ao exercício da actividade de venda ambulante na
zona da Ribeira Velha, em Peniche, área da jurisdição daquela entidade, de Novembro de 2011 a
Maio de 2012, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de informação do DAF.
- Deliberado emitir parecer desfavorável, por a requerente apenas ter autorização para
exercer a actividade de venda ambulante na Consolação. (6646)
* Ofício n.º 2830, datado de 2 de Junho de 2011, do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I.P., propondo que o Município providencie a substituição da fechadura do
abrigo n.º 1 do Bairro dos Pescadores da Berlenga, por não se saber do paradeiro da respectiva
chave, ficando a nova chave à guarda do Município até à realização do protocolo com aquele
Instituto.
- Deliberado concordar com o proposto pelo IGFSS. (8479)
* Requerimento, datado de 2 de Março de 2011, de Maria Albertina Rocha Ferreira
Teotónio, solicitando a transferência da titularidade da loja n.º 9 do Mercado Municipal para o
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seu filho Rui Henriques Ferreira, por motivo de doença.
- Deliberado deferir. (3259)
* Carta, datada de 9 de Maio de 2011, de Rovica-Mar – Comércio Geral de Pescado
Importação e Exportação, L.da, solicitando a concessão das bancas de peixe n.os 7 e 8 (2.º piso)
do Mercado Municipal.
- Deliberado deferir. (6940)
* Requerimento, datado de 24 de Maio de 2011, de Fábio Ruben Oliveira Fernandes,
solicitando, mais uma vez, a transferência da titularidade do lugar de terrado da feira mensal, que
lhe foi concedido por despacho de 17 de Novembro de 2010, para Orlando Carmo Fernandes.
- Deliberado indeferir, por não se considerar que os motivos invocados são de força
maior. (7781)
* Informação n.º 21/2011, datada de 14 de Junho de 2011, dos Serviços de Turismo,
apresentando a proposta de horário de funcionamento do comboio turístico, para o ano de 2011.
- A Câmara, considerando o preceituado no artigo 14.º Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13
de Outubro, e depois de ter verificado que se encontra assegurado o cumprimento das condições
referidas nas alíneas a) a c) (do n.º 1) do artigo 13.º do referido diploma, deliberou autorizar a
circulação do comboio turístico, veículo propriedade do Município de Peniche, com a matrícula
15-22-SI, no período de 12 de Julho a 11 de Setembro de 2011, com os itinerários, paragens,
horários e preços que adiante se indicam:
Circuito 1 – Costa de Peniche/Baleal – Com partidas às 10h00 e às 16h10 e chegadas às
11h25 e às 17h30, respectivamente, sem paragens durante o circuito, com o seguinte itinerário:
Partida da Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, Avenida 25 de Abril, Avenida
Monsenhor Bastos, Avenida da Praia, até à rotunda de Casais do Baleal, Avenida da Praia,
Avenida Monsenhor Bastos, Largo dos Navegantes, Avenida Mariano Calado, Estrada Marginal
Norte, Cabo Carvoeiro e regresso à Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo.
Circuito 2 – Peniche/Consolação – Com partida às 11h40 e chegada às 12h30, sem
paragens durante o circuito, com o seguinte itinerário: Partida da Rua Alexandre Herculano,
junto ao Posto de Turismo, Avenida 25 de Abril, Avenida Monsenhor Bastos, Casal da Vala,
Casal Moinho, Lugar da Estrada, Consolação, Relva Longa, Casal Moinho, Avenida Monsenhor
Bastos, Avenida 25 de Abril e Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo.
Circuito 3 – Península de Peniche – Com partidas às 13h40 e às 14h50 e chegadas às
14h20 e às 15h30, respectivamente, sem paragens durante o circuito, com o seguinte itinerário:
Partida da Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, Avenida Mariano Calado,
Estrada Marginal Norte, Cabo Carvoeiro e regresso à Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto
de Turismo.
Circuito 4 – Península de Peniche/Visita Guiada – Com partida às 14h50 e chegada às
15h50, apenas às quartas-feiras, sem paragens durante o circuito, com o seguinte itinerário:
Partida da Rua Alexandre Herculano, junto ao Posto de Turismo, Avenida 25 de Abril, Avenida
Mariano Calado, Bairro dos Pescadores, Fonte do Rosário, Estrada Marginal Norte, Cabo
Carvoeiro, Estrada Marginal Sul, Rua de São Marcos, Campo da República, Largo da Ribeira,
Avenida do Mar, Largo do Município, Rua 13 de Infantaria e Rua Alexandre Herculano, junto ao
Posto de Turismo.
O preço do bilhete para cada um dos circuitos é de 1,20 euros, para as crianças, e de 1,70
euros, para os adultos. (M-Doc6)
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
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* Ofício n.º 2829, datado de 2 de Junho de 2011, do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I.P., remetendo as chaves dos abrigos n.os 15 e 16 do Bairro dos Pescadores da
Berlenga, que ficarão à guarda do Município até à realização do protocolo com aquele Instituto.
(8478)
* Programa da V Convenção Sou de Peniche, que se realizará nos dias 21 e 22 de Junho
de 2011, no Edifício Cultural do Município de Peniche, e tem como tema central Por um
Território Vivo, onde Apetece Viver!.
* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais da Divisão de Construção e
Conservação, de 6 de Junho a 3 de Julho de 2011.
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Maio de 2011.
* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego, contratos de
prestação de serviços e estágios profissionais ao serviço em Maio de 2011.
* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de
Janeiro a Maio de 2011.
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) Diverso material, conforme discriminado no ofício n.º 238, datado de 17 de Novembro
de 2009, da Junta de Freguesia de Ajuda, à Freguesia de Ajuda, para aplicar nas instalações
sanitárias situadas junto ao lavadouro do Filtro, no valor estimado de 461,11 euros. (14948)
2) Trinta manilhas de betão, de 30 cm de diâmetro, e quinze manilhas de betão, de 20 cm
de diâmetro, à Freguesia de Ferrel, para aplicar na reparação de caminhos agrícolas, na zona do
Moinho Velho, tudo no valor estimado de 219,60 euros. (3550)
3) Cinquenta toneladas de pó de pedra, à Freguesia de Ferrel, para reparação de passeios,
no valor estimado de 150,00 euros. (3551)
4) Apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado em carta,
datada de 12 de Junho de 2011, para o III Saberes-Tradições-Sabores, que se realizará no Lugar
da Estrada, entre os dias 29 a 31 de Julho de 2011. (8788)
5) Apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado em carta,
datada de 18 de Janeiro de 2011, para o VI Encontro Nacional de Vespas, organizado pelo Vespa
Clube do Oeste, que se realizará nos dias 2 e 3 de Julho de 2011. (3008)
6) Emprestar dois fogareiros, autorizar a ocupação da via pública, na Rua D. Luís de
Ataíde, em Peniche, e isentar de taxas pela emissão de licenças municipais, para a realização de
um arraial, no dia 18 de Junho de 2011, organizado pela Associação de Acólitos de Peniche.
7) Autorizar a utilização da cantina do Centro Social e prestar o apoio logístico que
materialmente seja possível, conforme discriminado em carta, datada de 25 de Maio de 2011,
para a realização de um festival de bandas, no dia 2 de Julho de 2011, organizado pela Delegação
de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa. O Senhor Vereador Francisco Salvador não participou
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na apreciação e votação deste apoio.
8) Autorizar os serviços municipais a prestarem colaboração na execução de cinquenta
cartazes A3, para publicitação do espectáculo de revista Linda… Como oh Sol. (6974)
9) Autorizar os serviços municipais a prestarem colaboração ao Clube Naval de Peniche,
para o lançamento da empreitada de construção da sua sede social, nos termos solicitados em
carta, datada de 9 de Maio de 2011. (6931)
10) Um subsídio, no valor de 2100,00 euros, à Cercipeniche – Cooperativa de Educação
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, destinado a financiar uma actividade inserida no
projecto Baleal Praia Acessível para Todos. (8248)
11) Um subsídio extraordinário, no valor de 83,70 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, para pagamento das refeições servidas durante o evento Semana
Académica. (8226)
12) Um subsídio, no valor de 200,00 euros, e o apoio logístico que materialmente seja
possível, conforme discriminado na informação do Vice-Presidente, datada de 8 de Junho de
2011, à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “A Serrana”, para a realização do III
Passeio/I Raid e I Passeio Pedestre Trilho d’El Rei.
13) Autorizar a utilização de instalações e equipamentos municipais, prestar o apoio
logístico que materialmente seja possível e oferta de prémios e lembranças, todo conforme
discriminado na informação do Vice-Presidente, datada de 9 de Junho de 2011, para a realização
do Campeonato Nacional de Orientação, organizado pelo Académico de Torres Vedras.
14) Autorizar a utilização gratuita do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e
da Área de Campismo da Berlenga e oferecer sacos com informação turística, t-shirts e um
almoço na Cantina do Centro Social, para a realização da 14.ª Expedição às Berlengas em Kayak
2011, organizada pela Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, L.da.
* Foi ainda deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 1
de Junho de 2011, que autorizou a ocupação da via pública, com isenção de taxas, pela Acústica
Médica, no dia 3 de Junho de 2011, para a realização de acção de rastreio auditivo gratuito.
(7321)
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, ambos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Porão”, sito
na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 63, em Peniche, de que é exploradora a Senhora Maria
Vitória F. Borges Farricha.
- Das 10h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Bombordo”, sito na Avenida Mariano Calado, n.º 30, em Peniche, de que é exploradora a
Senhora Sandra Isabel Petinga Nobre.
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS:
* Foi presente uma informação, datada de 14 de Junho de 2011, da Divisão Financeira,
propondo que seja solicitado à Assembleia Municipal autorização para a repartição dos encargos
relativos ao fornecimento de combustíveis, no âmbito do concurso público supramencionado, por
mais um ano económico, nos termos do n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, uma vês que, embora o prazo de execução seja inferior a três anos, o encargo
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correspondente ao ano de 2012 é superior ao valor previsto na citada norma.
- Considerando a urgência em apreciar o assunto e a oportunidade da sessão ordinário de
Junho da Assembleia Municipal se ir realizar no próximo dia 17, deliberado solicitar à
Assembleia Municipal que inclua mais um ponto na ordem do dia da referida sessão, nos termos
do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do n.º 5 do artigo 38.º do Regimento, para
apreciação e votação da proposta de autorização da repartição dos encargos, nos termos
sugeridos pela Divisão Financeira, e a assumpção da sua inclusão no Orçamento para 2012.
(M-Doc7)
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente acta,
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.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte e uma horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro,
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo e
com ele assino.
O Presidente da Câmara Municipal,

_____________________________________
A Directora de Departamento,
em regime de substituição,

_____________________________________

