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ACTA N.º 14/2011 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011: 
 
Aos vinte e oito 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, Maria Clara Escudeiro Santana 
Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Hélia Susana Brás Neves Calé, Francisco Manuel Pinto 
da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

O Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara, não participou na 
reunião, por se encontrar de férias, tendo a Câmara considerado justificada a sua falta. 

A Senhora Hélia Calé encontrava-se a substituir o Senhor Luís Lourenço Jorge Ganhão, 
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. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta 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: 
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica: 
- No dia 15 de Junho, participou numa reunião, na Oeste CIM, de preparação do 

Congresso do Oeste, que se realizará em Alenquer, nos dias 29 e 30 de Setembro. 
- Nos dias 16 e 17 de Junho, participou no Fórum do Mar, realizado na Exponor, em 

Matosinhos. 
- No dia 17 de Junho, participou na sessão ordinária do mês de Junho da Assembleia 

Municipal de Peniche. 
- Nos dias 18 e 19 de Junho, assistiu a algumas provas do Campeonato Nacional de 

Orientação, que teve lugar no Concelho de Peniche, organizado pelo Atlético de Torres Vedras. 
Referiu que se trata de uma modalidade interessante, pelo envolvimento familiar que 
proporciona e por ajudar no conhecimento do território e na interpretação de mapas. 

- No dia 18 de Junho, assistiu à actuação das Marchas Populares da Freguesia de 
Atouguia da Baleia. Felicitou a Junta de Freguesia e todas as colectividades que se envolveram 
na realização do evento. 

- No dia 19 de Junho, participou nas comemorações do 82.º aniversário da Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Peniche. Felicitou o comandante honorário da corporação, Senhor 
Jacinto Pedrosa, pela distinção com que foi agraciado pela Liga dos Bombeiros Portugueses, ao 
receber a Fénix de Honra, a segunda a ser entregue a uma personalidade em nome individual. 
Todos os restantes edis se associaram a este voto de felicitações.  

- No dia 20 de Junho, participou numa reunião de preparação da Semana Tanto Mar. 
- No dia 21 de Junho, reuniu-se com o Conselho Fiscal da ADRO. 
- No dia 21 de Junho, participou na Assembleia Intermunicipal da Oeste CIM. 
- Nos dias 21 e 22 de Junho, participou na convenção Sou de Peniche. 
- No dia 23 de Junho, esteve presente na inauguração de uma exposição fotográfica sobre 

o lugar de Moledo, no Concelho de Lourinhã, da autoria de Carlos Inácio e Pedro Inácio. 
Agradeceu a generosidade demonstrada pelos autores da exposição por terem demonstrado 
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interesse em realizar trabalhos sobre as rochas de Peniche e os moinhos de vento da região 
Oeste. 

- No dia 24 de Junho, participou na auditoria aos Serviços de Higiene e Limpeza do 
Município de Peniche, para verificação da manutenção da certificação de qualidade. Informou 
que, em princípio, a referida certificação será renovada por mais um ano e felicitou todos os 
trabalhadores que estão envolvidos neste desígnio de qualidade. 

- No dia 24 de Junho, participou numa reunião com a EDP que terminou com a 
oficialização do patrocínio desta empresa à etapa de Peniche do Campeonato do Mundo de Surf 
Rip Curl Pro. Frisou que o envolvimento do Município de Peniche foi determinante para a 
obtenção deste patrocínio. 

- No dia 24 de Junho, participou na gravação de um programa televisivo para a estação 
TVI, intitulado Portugal Português, que teve como tema as arribas. 

- No dia 25 de Junho, assistiu ao espectáculo de encerramento das actividades lectivas do 
Estúdio Municipal de Dança. Felicitou todos os envolvidos na sua concepção e realização.  

- No dia 25 de Junho, assistiu à Corrida das Fogueiras e participou na Corrida das 
Fogueirinhas. Agradeceu a disponibilidade da atleta Rosa Mota para estar presente em Peniche 
nesse dia. 

-  No dia 26 de Junho, participou numa prova de BTT, organizada pela Liga dos Amigos 
da Consolação, a quem felicitou pela iniciativa. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, que o nadador Miguel Arrobas 
completou a volta a nado à ilha de Manhattan, no dia 18 de Junho, tendo ficado no sétimo lugar 
da geral. Deixou uma palavra de felicitação e de reconhecimento ao nadador pelo feito 
alcançado. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, 

conforme se indica: 
- Assistiu à actuação das Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia. 
- Participou no encontro nacional da Ordem Franciscana Secular, realizado no lugar de 

Geraldes. 
- Assistiu à Corrida das Fogueiras. Referiu que ouviu de muitos atletas palavras de 

elogio pela boa organização do evento. 
Informou, ainda, que a Equipa de Cuidados Continuados Integrados de Peniche já está 

em funcionamento, assim como o ATL Arco-íris. Agradeceu ao projecto Azimute a sua 
disponibilidade para colaborar no referido ATL. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Nos dias 16, 17 e 27 de Junho participou numa acção de formação sobre Gestão de 

Projectos, promovida pela Rede ECOS, que se desenrolou no Instituto de Soldadura e Qualidade 
no Tagus Park. 

- Assistiu à apresentação de um trabalho, que classificou de muito interessante, integrado 
na Área de Projecto, realizado por alunos da Escola Secundária de Peniche, intitulado À Pesca 
da Pesca. 

- Assistiu, também, à apresentação de um trabalho realizado por alunos da EB 2.3 de 
Atouguia da Baleia, com a colaboração de um professor da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, sobre o cordão dunar do Baleal e a sua evolução. Disse que se trata de um bom 
projecto, que pode ser útil, e que aproveitou a ocasião para lembrar aos presentes o relevante 
investimento que o Município de Peniche tem feito, nos últimos anos, na preservação do referido 
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cordão dunar. 
- Que, no dia 20 de Junho, se realizou mais uma reunião do Conselho de Administração 

dos SMAS. 
- Que também participou na auditoria aos SHL, para verificação da manutenção da 

certificação de qualidade. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Informou que não poderá participar na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 

que se realizará no dia 1 de Julho, por se encontrar ausente do Concelho. 
- Reiterou a sua preocupação com a previsível falta de lugares de estacionamento durante 

os dias da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. O Senhor Presidente informou que está a ser 
estudada a hipótese de se permitir o estacionamento dentro da área do porto de pesca, estando 
também disponível a zona do estádio do GDP. 

- Apresentou, em nome dos vereadores do PSD, três documentos, cujos textos, que leu, a 
seguir se reproduzem, indicando-se, também, as respostas dadas a cada um deles: 

«Convenção Sou de Peniche 
Realizou-se mais uma Convenção “Sou de Peniche”, desta feita com a presença na noite 

de terça-feira de numeroso público, essencialmente jovem o que é de saudar. Infelizmente, no dia 
seguinte a assistência foi francamente menos numerosa o que nos deverá fazer reflectir sobre o 
modelo de horário a praticar em edições futuras. 

Os moldes utilizados este ano foram um pouco inibidores, sobretudo para quem ainda 
está em idade activa, uma vez que o dia útil a meio da semana, nos tempos que correm, não 
favorece uma opção de participação à maioria das pessoas. 

Quanto aos funcionários municipais, importa esclarecer se a possibilidade de se 
ausentarem do seu serviço habitual para participar na convenção é uma regra generalizada ou se 
apenas se restringe a alguns técnicos convidados expressamente para o efeito. 

Quanto à apresentação dos temas, consideramos que foi interessante mas, pela forma 
como foram efectuadas, não provocaram uma participação activa da assistência que, na maioria 
dos casos, se manteve apenas expectante. 

Por outro lado, parece-nos que se poderiam ter poupado alguns recursos se não se tivesse 
optado por oferecer bonés, canetas, pastas personalizadas, fitas e camisolas a todos os 
participantes.  

A convenção deverá valer mais pela participação de todos do que pelos brindes 
oferecidos.» [sic] 

O Senhor Presidente da Câmara disse que, relativamente ao horário da convenção Sou de 
Peniche, tem procurado, ao longo dos anos, encontrar o horário que melhor se ajuste a uma 
maior participação popular, estando a analisar a hipótese de, no futuro, se repartir a convenção 
por três noites. Sobre a participação dos trabalhadores do Município na convenção, informou que 
foram convidados os que executam tarefas relacionadas com as matérias abordados e apenas para 
as sessões onde estas foram abordadas. O Senhor Presidente esclareceu, ainda, que, desde o 
primeiro ano da sua realização, se procurou criar uma identidade e fixar uma imagem da 
convenção, sendo essa a razão de se criarem objectos com a marca da convenção. Informou que 
este ano apenas se adquiriram novas t-shirts, os restantes materiais oferecidos foram sobras do 
ano anterior, e que não foi servida nenhuma refeição, ao contrário do que era habitual, apesar dos 
custos com a convenção serem elegíveis para comparticipação no âmbito da Parceria para a 
Regeneração Urbana. 

«Periodicidade das reuniões de Câmara 
Tem-se vindo a verificar que as reuniões sistematicamente se têm prolongado por largas 

horas, sobretudo nos dias em que são abertas ao público. Acresce que muitas vezes, nessas 
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mesmas reuniões, são efectuadas apresentações de projectos ou outros assuntos, o que ainda vem 
acrescentar mais tempo às reuniões. 

Assim, os vereadores Sociais-Democratas sugerem que se passem a efectuar três reuniões 
por mês sendo a primeira aberta ao público e onde se agendem as deliberações relativas aos 
assuntos apresentados pelo público, documentos de rotina (horários de estabelecimentos, e 
outros) e apresentações extraordinárias. A segunda seria na semana seguinte e a terceira quinze 
dias depois. Em ambas, deveriam seriam apresentados documentos de rotina e projectos de obras 
particulares e outros assuntos. 

Desse modo as reuniões serão mais encurtadas, devendo o seu encerramento ocorrer antes 
das dezanove e trinta.» [sic] 

O Senhor Presidente da Câmara disse que quando as reuniões tinham periodicidade 
semanal terminavam igualmente tarde, pelo que irá manter o modelo actual, recorrendo à 
convocação de reuniões extraordinárias quando isso se justifique. 

«Atribuição de subsídios 
Verificando-se que, por dificuldades de tesouraria, não foram ainda pagos diversos 

subsídios atribuídos por esta Câmara a algumas entidades, alguns ainda no ano de 2008, os 
vereadores do Partido Social Democrata, propõe que, com efeitos imediatos, os subsídios se 
passem a pagar por ordem cronológica da sua atribuição.  

Mais solicitam que lhes seja entregue informação por escrito contendo a relação dos 
subsídios atribuídos e ainda não pagos, seu valor, entidade e data de atribuição.» [sic] 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que os subsídios de natureza corrente que foram 
atribuídos pela Câmara se encontram praticamente todos pagos. Relativamente aos subsídios 
destinados a despesas de capital, como a aquisição de equipamentos ou apoios à realização de 
obras, disse que existe algum atraso no seu pagamento por dificuldades de tesouraria.  

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que seria mais correcto da parte da Câmara 
dizer que não tem condições financeiras para atribuir determinados subsídios do que atribui-los, 
criando expectativas nas instituições, e depois demorar alguns anos a pagá-los. Disse, ainda, que 
se criou a expectativa de que todas as instituições que usufruem do programa PARES terão uma 
comparticipação por parte do Município de 20% do valor da obra. 

O Senhor Presidente da Câmara disse querer reiterar o que já fez publicamente e na 
presença do anterior primeiro-ministro, que é a necessidade de reformulação do modelo de 
financiamento do programa PARES, de modo a que a componente de auto-financiamento seja 
mais reduzida, mesmo que isso represente menos projectos aprovados e um maior grau de 
selectividade. E que em paralelo possa haver um modelo de financiamento de médio ou longo 
prazos para esse tipo de projectos. 

 
Senhora Vereadora Hélia Calé: 
Disse que visitou a ilha da Berlenga e que constatou que os visitantes das grutas, por 

norma, não usam capacete, pondo em causa a sua segurança em caso de queda de pedras. 
Referiu-se, ainda, às arribas que circundam a praia da ilha e à segurança dos utilizadores da 
mesma. O Senhor Presidente disse que o Município de Peniche comprou capacetes que entregou 
a todos os promotores de visitas às grutas. Disse, ainda, que as licenças para promotor de visitas 
às grutas são emitidas pelo Turismo de Portugal, com o aval do ICNB. A Câmara decidiu oficiar 
o ICNB, relembrando as medidas acertadas relativamente à segurança dos visitantes das grutas 
da ilha da Berlenga, e suscitar junto dos promotores das visitas que concretizem as condições 
criadas com o fornecimento dos capacetes. Relativamente à praia, o Senhor Presidente disse que 
existe, há algum tempo, uma área delimitada, junto às arribas, assinalada como zona de perigo, 
área que este ano foi aumentada. O Senhor Vereador Carlos Amaral sugeriu que se consulte o 
ICNB sobre a eventual queda de pedras para além da área delimitada. O Senhor Presidente disse 
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que irá abordar a questão no Conselho Estratégico da Reserva Natural das Berlengas. 
 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Saudou a iniciativa O melhor peixe é…, promovida pela empresa Profresco – Produtos 

Alimentares, L.da. Disse que se tratou de uma iniciativa de relevo e um bom exemplo do 
exercício da responsabilidade social por parte de uma empresa da nossa terra. 

- Saudou, também, as iniciativas que têm sido desenvolvidas nas escolas do Concelho, 
no âmbito da área disciplinar não curricular denominada Área de Projecto. Lamentou que os 
vereadores da Câmara Municipal não tenham conhecimento formal das apresentações públicas 
dos projectos desenvolvidos. Referiu-se ao projecto denominado Directório de Empresas 
Industriais do Concelho de Peniche, a cuja apresentação assistiu e que considerou muito 
interessante. Sugeriu que o relatório final deste trabalho seja aproveitado pelo Município no 
âmbito do Gabinete de Empreendedorismo. Fez votos de que esta área disciplinar não termine, 
ao contrário do que está previsto. O Senhor Presidente disse estar preocupado com o facto de 
estar previsto que a Área de Projecto acabe, pela boa ligação que esta faz da comunidade escolar 
à restante população, e que, sempre que surge uma oportunidade pertinente, transmite essa 
preocupação.  

A Câmara decidiu manifestar junto das escolas do Concelho o desejo de todos os seus 
membros terem conhecimento das apresentações públicas dos trabalhos desenvolvidos no âmbito 
da Área de Projecto, pelo interesse que podem ter para o desenvolvimento do Concelho.  

Foi ainda decidido, unanimemente, felicitar a EB 1.2.3 de Peniche pelo prémio recebido 
no âmbito do II Concurso Nacional do Kit do Mar, com o trabalho Da pesca intensiva à pesca 
sustentável, nomeadamente os professores e alunos envolvidos. 

Mais decidiu a Câmara, unanimemente, manifestar junto do Ministério da Educação o 
seu descontentamento pela intenção existente de se não dar continuidade à Área de Projecto. 

- Fez referência à publicação do livro Sementes que frutificam, da autoria do Prof. 
António Alves Seara, sobre quatro projectos defendidos pelo autor e que foram, posteriormente, 
concretizados. Aproveitou para lembrar o pedido efectuado por ex-alunos do Prof. António 
Alves Seara para atribuição do nome do referido professor a uma artéria da cidade. O Senhor 
Presidente informou que já manifestou a disponibilidade do Município para adquirir 50 
exemplares da obra. 

- Saudou a elevação da povoação de Ferrel à categoria de vila, que disse ser o concretizar 
da aspiração do povo daquela freguesia. 

- Fez referência ao sucesso da XXXII Corrida das Fogueiras e à adesão da população à 
prova. 

- Informou que participou no almoço de encerramento de mais um ano lectivo da 
Universidade Sénior de Peniche. 

- Perguntou se está prevista a colocação de areia na Praia da Gamboa. Referiu que, na 
sua opinião, é necessário que se proceda à reposição de areia na zona junto à duna, uma vez que 
está com muitas pedras, impossibilitando a sua utilização por parte dos banhistas, principalmente 
na preia-mar. O director do DEA informou que não se tem colocado areia no local porque a 
dinâmica das marés e dos ventos coloca e retira areia naturalmente. Disse que a colocação 
artificial de areia nas praias carece de autorização da ARH Tejo e que, por vezes, a natureza 
encarrega-se de repor as areias antes da referida autorização chegar aos serviços. 

- Disse que o parque de estacionamento localizado junto ao Farolim da Praia da Gamboa 
se encontra com falhas no empedrado, impondo-se a necessidade de uma intervenção. O director 
do DEA disse que iria transmitir a informação ao DOM. Ainda no decurso da reunião, o director 
do DEA fez chegar à Câmara a informação de que já se deslocara ao local com uma técnica do 
DOM e que a calçada iria ser reposta. 
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- Perguntou qual o ponto de situação relativamente ao túnel de acesso da BalealTur à 
praia, que se previa construir para facilitar aos peões o atravessamento da Avenida da Praia, nos 
Casais do Baleal, junto ao Sítio da Água Doce, e permitir uma maior fluidez do trânsito 
automóvel. O Senhor Presidente informou que a construção de um túnel no local, com as 
condições de acessibilidades garantidas, não é viável e que, em alternativa, será estuda a 
colocação de semáforos para regular a passagem de peões. 

- Referiu que em algumas zonas da cidade a iluminação pública é ligada muito antes do 
ocaso e que só é desligada muito depois do nascer do sol. O director do DEA informou que, 
durante o segundo semestre de 2011, serão instalados relógios astronómicos, que se acertam 
automaticamente com o nascer e o pôr-do-sol, e que evitarão, em princípio, estas situações. 
Disse, ainda, que irá informar a EDP da situação relatada pelo Senhor Vereador para que a 
mesma seja analisada. 

 
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 

catorze de Junho, 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, no dia 

21 de Junho corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria de 
licenciamento de obras. (M-Doc1) 

 
ORGANIZAÇÃO DO RECINTO PARA O ARRAIAL DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA 
BOA VIAGEM: 

 
* Foi presente a informação n.º 67, datada de 27 de Junho de 2011, do Departamento de 

Energia e Ambiente, remetendo uma planta com a delimitação do recinto previsto para a 
realização do arraial da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Campo da República, e a 
implantação dos diversos equipamentos de diversão e do espaço destinado ao comércio, que 
ficará acomodado em módulos pré-instalados pela Comissão de Festas. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que existe o risco de algumas das estruturas 
urbanísticas do Campo da República poderem ser danificadas com a instalação dos 
equipamentos do arraial no local, pelo que a forma como decorrer o evento, no corrente ano, 
servirá para se avaliar a possibilidade de, em anos futuros, se continuar a utilizar aquele espaço 
para o mesmo fim. Realçou o esforço conjunto feito pelo Município e pela Comissão de Festas 
para se encontrar uma solução que dignifique a festa e a cidade. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador perguntou como será garantida a segurança dos 
bens que ficarão no arraial, nomeadamente nos espaços de comércio e durante a noite, e onde 
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ficarão estacionadas as viaturas dos comerciantes. O director do DEA disse que a garantia das 
condições de segurança será da responsabilidade da Comissão de Festas e que as viaturas dos 
comerciantes deverão ficar estacionadas na zona do Carreiro de São Marcos. 

- Deliberado aprovar a proposta apresentada de utilização do recinto para a realização do 
arraial da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizado no Campo da República, devendo 
a Comissão de Festas fazer o acompanhamento da instalação dos equipamentos e garantir que as 
estruturas urbanísticas existentes no local não serão danificadas. 

 
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 16608, datado de 1 de Junho de 2011, da Direcção-Geral de Administração 

Interna, dando conhecimento da transferência de verbas relativas ao recenseamento eleitoral do 
ano 2011. 

- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a transferência para as Freguesia dos 
valores a que têm direito. (8482) 

 
* Ofício n.º 59, datado de 21 de Abril de 2011, da Freguesia de Ajuda, propondo a 

colocação de sinais de sentido proibido para regularização do trânsito nas artérias da 
Urbanização da Papoa. 

- Deliberado concordar com a colocação dos sinais de sentido proibido nos locais 
indicados na planta anexa à informação da DCC, datada de 24 de Maio de 2011. (6379) 

 
* Requerimento, datado de 15 de Março de 2011, do empresa Café Arcadas do Jardim, 

L.da, solicitando a marcação de um lugar de paragem e estacionamento destinado a cargas e 
descargas, no lado norte do empreendimento Jardins do Mar, sito na Avenida do Porto de Pesca, 
em Peniche. 

- Deliberado encarregar os serviços de verificarem a possibilidade do espaço destinado a 
cargas e descargas se localizar no lado sul do edifício e se a fracção ocupada pelo 
estabelecimento possui lugar de estacionamento no parque privativo do empreendimento. 

Deliberado, ainda, que o Serviço de Fiscalização Municipal verifique a legalidade da 
esplanada instalada pela empresa requerente junto à Avenida do Porto de Pesca. (3650) 

 
* Carta, datada de 3 de Maio de 2011, de Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro, 

solicitando a pintura de marcas reguladoras de trânsito em frente a um portão de garagem, sita na 
Rua do Lapadusso, n.º 28, em Peniche. 

- Deliberado autorizar o requerente a pintar as raias amarelas no pavimento, respeitando 
as orientações dos serviços municipais. 

 
* Carta, datada de 5 de Maio de 2011, de Lígia Maria Rocha Gonçalves, solicitando a 

marcação de um lugar de estacionamento reservado a deficientes, junto ao edifício da Rua de 
Santa Ana, n.º 78, em Peniche, para o veículo 74-09-XP, e a anulação do lugar reservado na Rua 
Salvador Franco. 

- Deliberado deferir, nos termos da informação do DCC, datada de 24 de Maio de 2011. 
(7278) 

 
* Carta, datada de 31 de Maio de 2011, de Maria da Saudade Petinga Neves Marnoto, 

comunicando que aceita a quantia de 2000,00 euros, como valor indemnizatório pelas despesas 
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de saúde resultantes de um acidente de viação de que foi vítima, na Avenida Papa Paulo VI, em 
Peniche, alegadamente por o piso se encontrar em mau estado de conservação. 

- Deliberado autorizar o pagamento da quantia de 2000,00 euros, conforme deliberação 
de 19 de Abril de 2011.  

Deliberado, também, manifestar junto da seguradora do Município, a empresa Axa 
Portugal – Companhia de Seguros, S.A., o enorme descontentamento da Câmara pela forma 
como o presente processo foi tratado pela referida companhia de seguros. 

Deliberado, ainda, encarregar os serviços de abrirem um processo de consulta para 
adjudicação dos seguros do Município. (8341) 

 
* Carta, datada de 27 de Junho de 2011, da Cercipeniche – Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, propondo que o Município participe na parceria De 
mãos dadas com a Infância, no âmbito do Projecto de Intervenção Precoce do Concelho de 
Peniche, destinado a crianças dos zero ao seis anos, com alterações nas funções ou estruturas do 
corpo que limitam a participação nas actividades para a respectiva idade e contexto social, ou 
com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como o apoio às respectivas famílias.  

- Deliberado aderir a parceria supramencionada. (M-Doc2) 
 
* Ofício, datado de 28 de Junho de 2011, da ARH Tejo, relativo à candidatura ao Fundo 

de Protecção dos Recursos Hídricos e POR Centro do Plano de Praia do Molhe Leste e 
Medão/Supertubos. 

- Deliberado solicitar ao POR Centro a passagem de entidade beneficiária da referida 
candidatura para a ARH do Tejo, I.P. 

 
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 432, datado de 8 de Junho de 2011, da Capitania do Porto de Peniche, 

agradecendo o apoio e a colaboração prestados pelo Município para a realização do curso de 
formação de nadadores-salvadores. (8892) 

 
* Carta n.º 1262, datada de 8 de Junho de 2011, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

agradecendo o apoio prestado pelo Município para a realização do rastreio do cancro da mama, 
efectuado no Concelho de Peniche, de 10 de Março a 2 de Junho de 2011. (8895) 

 
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 900,00 euros, à Freguesia de Serra d'El-Rei, para 
comparticipação nas despesas com a celebração do 8.º aniversário da elevação a povoação a vila. 
(9085) 

2) Oitenta quilos de sacos para lixo, com capacidade de 156 litros, à Freguesia de 
Atouguia da Baleia, no valor estimado de 122,83 euros. (8345) 

3) Um par de botas com biqueira de aço, n.º 38, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor 
estimado de 25,00 euros. (7361) 

4) Um subsídio, no valor de 675,00 euros, ao Banco Alimentar Contra a Fome. (6067) 
5) Um subsídio, no valor de 360,00 euros, e o apoio logístico que materialmente seja 

possível, à Associação Juvenil de Peniche, para a realização da XV Feira do Livro, que decorrerá 
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de 15 de Julho a 9 de Agosto. (8348) 
6) Um subsídio, no valor de 360,00 euros, ao Clube Stella Maris de Peniche, para 

comparticipação nas despesas com a realização de um torneio de futebol de salão. (8340) 
7) Um subsídio, no valor de 250,00 euros, ao Grupo Desportivo Atouguiense, para 

comparticipação nas despesas com a realização de um torneio de futebol, em que participarão 
diversas associações do Concelho. 

8) Um subsídio, no valor de 600,00 euros, e oferta de lembranças e de desdobráveis, ao 
Coral Stella Maris, para a realização de um encontro de coros. (8249/9367/9570) 

9) Emprestar 250 cadeiras e um estrado com as respectivas escadas à Associação de 
Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, para a realização de um concurso de 
karaoke. (9008) 

 
O Senhor Presidente da Câmara solicitou à directora do DAF que verifique sempre se as 

propostas apresentadas para concessão de apoios que não sejam monetários, nomeadamente 
apoio logístico, cedência de materiais e utilização de recursos humanos, equipamentos ou 
edifícios municipais, vêm instruídas, pelos respectivos serviços ou pelouros, com a indicação do 
valor previsto que o Município terá de suportar com o apoio que presta, devendo, em caso 
negativo, a proposta ser reencaminhada para o serviço ou pelouro de origem, para ser 
devidamente instruída. 

 
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 bebidas, denominado “O Pescador”, 
sito na Praia do Baleal, de que é explorador o Senhor Júlio Santos catarino. 

- Das 07h00 às 24h00, excepto sábados, domingos e feriados, que poderá abrir às 08h00, 
para o estabelecimento de bebidas, denominado “Verde Mar”, sito na Rua da Fonte da Nora, em 
Peniche, de que é exploradora a Senhora D. Paula Cristina Figueiredo Leonardo da Felismina. 

- Das 12h30 às 02h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Tribecas”, 
sito na Avenida da Liberdade, n.º 66, em Serra d'El-Rei, de que é exploradora a empresa Onda de 
Sabores – Actividades Hoteleiras, L.da. 

 
HABITAÇÃO SOCIAL: 

 
Reapreciação do valor da renda de casa: 

 
Na sequência de uma informação, datada de 17 de Junho de 2011, do Serviço de Acção 

Social, Solidariedade e Habitação, a Câmara deliberou fixar a renda a pagar pela Senhora D. 
Maria Augusta Ova Serrano, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Luís de Camões – Bairro do 
Vale Verde, bloco 20 r/c Dt.º, em 32,87 euros mensais, por motivos de alteração nos rendimentos 
do agregado familiar, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 
reunião de 28 de Dezembro de 2010. 

 
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA - ALTERAÇÃO: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 22 de Junho de 2011, do Pelouro da Educação, 
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remetendo uma proposta de alteração ao regulamento mencionado em epígrafe. 
- Deliberado aprovar as alterações ao Regulamento do Serviço de Apoio à Família nos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública, conforme proposto, e efectuar a 
discussão pública para posterior aprovação pela Assembleia Municipal. (M-Doc3) 

 
TABELA DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 

 
A câmara, na sequência da proposta apresentada pelo Serviço de Gestão da Piscina 

Municipal, deliberou alterar o artigo 12.º da Tabela de Preços do Município de Peniche, que 
passará a ter o seguinte teor: 

Artigo 12.º - Natação Familiar 
a) Uma vez por semana: 

a.1) 3 pessoas (2 adultos e 1 criança) – 20 euros/mês 
a.2) 4 pessoas (2 adultos e 2 criança) – 24 euros/mês 

b) Duas vezes por semana: 
b.1) 3 pessoas (2 adultos e 1 criança) – 26 euros/mês 
b.2) 4 pessoas (2 adultos e 2 criança) – 32 euros/mês 

 
Deliberado, ainda, aditar ao Capítulo I (Piscinas Municipais) da Tabela de Preços do 

Município de Peniche a seguinte observação: 
- As taxas referidas nos artigos 2.º a 10.º serão pagas pelas seguintes percentagens, por 

agregado familiar: 1.º elemento –100%; 2.º e 3.º elementos – 75% cada; a partir do 4.º elemento 
– 50% cada. Consideram-se elementos do agregado familiar os cônjuges e os seus descendentes 
ou equiparados que habitem na mesma residência. 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

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

o Turismo do Oeste, com o objecto estabelecer a cooperação entre o Município de Peniche e o 
Turismo do Oeste na organização do XII Festival Sabores do Mar e II Expo Peniche. 

- Deliberado aprovar o novo texto do protocolo a celebrar e considerar sem efeito o texto 
aprovado em reunião de 3 de Maio de 2011. (M-Doc4) 

 
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos: 
 
* Proc.º N.º R1480/10, em nome de Imoplaneta - Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.da, 

para informação prévia sobre a viabilidade de alterar o uso do edifício sito no lote 1-A, do 
Loteamento da Prageira, de serviços de apoio à actividade de pesca para estabelecimento 
comercial e de serviços, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de informação do 
director do DPGU, datada de 3 de Junho de 2011. 

- Deliberado emitir parecer favorável, prescindindo a Câmara dos lugares de 
estacionamento em falta e ficando o proprietário do imóvel responsável pela manutenção e 
segurança do espaço destinado a estacionamento, previsto para o interior do edifício, e obrigado 
a garantir o acesso público a 50% dos lugares de estacionamento desse espaço. 

 
* Proc.os N.os 361/06 e 286/08, em nome de Rodrigo Jorge Gregório Rosa, para 

construção de um armazém de produtos agrícolas, junto à EN 247, em Geraldes. 
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- Tomado conhecimento do parecer técnico do chefe da DGUO, datado de 17 de Junho 
de 2011, e deliberado dar conhecimento às diversas entidades das situações de desconformidade 
detectadas. 

 
* Proc.º N.º 346/10, em nome de Construções Pedras Muitas, L.da e Outros, para 

construção de um edifício habitacional, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, já presente em 
reunião anterior e acompanhado, agora, de informação do director do DPGU, datada de 20 de 
Junho de 2011, sobre a eventual cedência de uma parcela de terreno. 

- Deliberado solicitar aos proprietários dos prédios que procedam ao registo de um ónus, 
nas respectivas descrições prediais, com o compromisso de cedência futura de uma faixa de 
terreno, com 16 metros de largura, para integrar uma via distribuidora local, em alinhamento a 
definir, em caso de futura operação urbanística ou de interesse municipal na abertura da referida 
via, em vez de cedência imediata, face à incerteza na localização exacta da via em causa. 
Deliberado, ainda, que o Gabinete Jurídico estude a melhor forma de dar cumprimento à decisão 
agora tomada. 

 
* Proc.º N.º 904-A/DOM, em nome de Amador, L.da, para loteamento de um prédio 

rústico, situado entre a Estrada Marginal Sul e o Caminho do Farol, junto à “Furninha”, em 
Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alteração. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste no aumento da área 
destinada à cave dos lotes 19 a 23. 

 
* Proc.º N.º FC321/10, do Serviço de Fiscalização Municipal, sobre a descarga de águas 

pluviais junto à Estrada dos Remédios, em Peniche. 
- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º 298/10, em nome de Quinta do Juncal, Turismo & Lazer, L.da, para alteração 

e ampliação, com demolição, de um empreendimento turístico em espaço rural, sito junto à EN 
114, em Serra d'El-Rei. 

- Deliberado aprovar a alteração do edifício turístico, a ampliação do anexo destinado a 
restauração e bebidas e a reconversão do conjunto em hotel rural de três estrelas, nos termos e 
condições da proposta do chefe da DGUO, datada de 14 de Junho de 2011. 

 
* Proc.º N.º R1125/09, em nome de Grupilar – Construções, L.da, para informação prévia 

sobre a construção de um condomínio de oito moradias, na Rua Casal dos Ninhos, em Casais do 
Baleal, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de parecer jurídico. 

- Considerando o parecer jurídico ora emitido sobre a exposição apresentada pela 
requerente, deliberado manter a deliberação camarária de 21 de Setembro de 2009. 

 
* Proc.os N.os 388/06 e R118/08, em nome de Olívio Ferreira Ricardo e Rogério Santos, 

respectivamente, onde solicitam a alienação de uma parcela de terreno, sita na Travessa Vasco 
da Gama, em Ferrel, acompanhados de informação do director do DPGU, datada de 20 de Junho 
de 2011. 

- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia e apreciar na próxima reunião. 
 
* Proc.º N.º 166/05, em nome de Nuno Alexandre Teodoro Santos, para construção de 

uma moradia unifamiliar, anexo e muro de vedação, na Rua do Campo da Bola, em Ferrel, 
acompanhado de informação do director do DPGU, datada de 20 de Junho de 2011, sobre a 
construção do muro em desconformidade com o alinhamento entretanto aprovado pela Câmara 
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Municipal para a referida artéria. 
- Deliberado que não seja emitida autorização de utilização enquanto o muro não for 

recuado e não for executado o passeio. Considerando que existiu, também, um lapso por parte do 
Município, conforme exposto na informação do director do DPGU supramencionada, deliberado, 
ainda, manifestar a disponibilidade da Câmara para fornecer o material necessário para a 
reconstrução do muro. 

 
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 dezanove horas e trinta 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, 

 
 

_____________________________________ 
 


