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ACTA N.º 25/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2011:
Aos quinze dias do mês de Novembro do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e
Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quinze minutos.
Para poder participar numa reunião da Plataforma na defesa da sustentabilidade da
Linha do Oeste, o senhor Presidente apenas participou na reunião até às dezassete horas e dez
minutos, tendo, a partir dessa hora, a reunião sido presidida pelo senhor Vice-Presidente, que
também a encerrou.
Para permitir a participação do senhor Presidente da Câmara na análise de alguns
assuntos da ordem do dia, a Câmara decidiu dar precedência ao período da ordem do dia
passando, de seguida, ao período de antes da ordem do dia.
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.
PROGRAMA DE GESTÃO DA PREVENÇÃO DE SEGURANÇA, HIGIENE E
SEGURANÇA NO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE PENICHE E REGULAMENTO
MUNICIPAL INTERNO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
DO MUNICÍPIO DE PENICHE:
* Foram novamente presentes as propostas dos documentos referidos em epígrafe,
acompanhados por uma informação conjunta dos Departamentos Administrativo e Financeiro e
de Planeamento e Gestão Urbanística. As técnicas superiores Florinda Monteiro e Nádia Oliveira
fizeram uma apresentação dos documentos, tendo assistido a esta apresentação, para além dos
membros da Câmara, a chefe da DA e os directores dos departamentos do Município e o director
delegado dos SMAS.
- A Câmara deliberou concordar com o teor dos documentos apresentados e solicitou aos
dirigentes presentes que façam uma apreciação dos mesmos e que apresentem os seus
contributos no prazo de 15 dias. Ao senhor director delegado dos SMAS foi solicitado que
estabeleça contactos com as técnicas que elaboraram os documentos para que se faça as
necessárias adaptações à realidade dos SMAS.
SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICA DO HOSPITAL DE PENICHE:
* Foi presente o ofício n.º 7369, datado de 7 de Novembro de 2011, do Gabinete do
Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde, solicitando a reflexão e o contributo da
Câmara Municipal para os trabalhos da recém-criada comissão para a Reavaliação das Rede
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Nacional de Emergência e Urgência, acompanhado de uma minuta da resposta que será remetida
ao senhor Secretário de Estado.
- Deliberado concordar com o teor do ofício a remeter ao senhor Secretário de Estado e
submetê-lo à apreciação dos membros da Comissão Municipal de Acompanhamento do SUB do
Hospital de Peniche.
INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE AUTÓNOMA RE-GASEIFICAÇÃO DE GÁS
NATURAL LIQUEFEITO:
* Os técnicos do DPGU apresentaram três propostas para a implantação de uma unidade
autónoma de re-gaseificação de gás natural liquefeito, pela empresa Lusitaniagás – Sociedade
Distribuidora de Gás Natural no Centro, S.A., nos terrenos municipais, sitos em “Pinhal Costa” e
“Ingueiros”, freguesia de Atouguia da Baleia.
- Deliberado concordar com a proposta n.º 3 e com a permuta do prédio inscrito na matriz
cadastral rústica sob o artigo 40 da secção Q da freguesia de Atouguia da Baleia, sito em “Pinhal
Costa” ou “Ingueiros”, pelo prédio propriedade da Lusitaniagás, sito em “Alcoentras”, zona do
Vale do Grou, junto ao caminho municipal que liga a vila de Atouguia da Baleia à povoação de
Lugar da Estrada. Deliberado, ainda, concordar com a integração na via pública dos terrenos
municipais necessários para a construção dos acessos.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da,
para loteamento de um prédio rústico, sito em “Pisa Barros”, Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, da proposta de melhoria de acessibilidades n.º 9/2011,
elaborada pelo DPGU, e de mapa de medições e estimativa orçamental, elaborados pelo DOM.
- Deliberado concordar com a estimativa de custos apresentada e propor ao promotor do
loteamento que execute as obras, cumprindo a proposta de melhoria de acessibilidades n.º
9/2011, a expensas suas, fornecendo o Município de Peniche os materiais necessários, no valor
estimado de 5654,88 euros.
* Processo constituído na sequência de um comentário publicado numa rede social da
internet, sobre a existência de construções nas dunas da Consolação.
- Tomado conhecimento da informação do chefe da DGUO, datada de 7 de Novembro de
2011, que a seguir se transcreve:
«Sr. Presidente,
Em resposta à reclamação apresentada por Pedro Ferrão, via facebook, que, salvo
melhor opinião, inclui termos pouco dignificantes para aos eleitos desta câmara municipal,
verifica-se o seguinte:
1. As construções mencionadas estão contempladas no alvará de loteamento n.º 8/2001,
titulado por Mateus Ventura Pereira Marteleira.
2. Trata-se de um loteamento urbano, composto por 12 lotes, aprovado e licenciado por
esta edilidade em 2001.
3. O loteamento está inserido numa zona classificada como “Espaços Urbanos” à luz do
PDM de Peniche, pelo que, independentemente da morfologia dos solos e da
envolvente paisagística, é totalmente legal e constitutivo de direitos.
4. Poder-se-á questionar a classificação do espaço aquando da elaboração do PDM (vd.
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opinião do Eng. Pires), mas não a posterior emissão do alvará de loteamento e das
licenças de construção das moradias respetivas.
5. Com efeito, tendo a classificação dos solos sido previamente definida e ratificada
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 139/95, publicada no DR – I Série-B, n.º
265, de 16.11.1995), a CMP não poderia, numa fase posterior, negar ao promotor o
direito de lotear e de construir, sob pena de ser responsabilizada judicialmente.
6. Por outras palavras, neste caso concreto, a CMP não poderia proferir uma decisão de
indeferimento baseada em opiniões discricionárias e ou casuísticas (não tipificadas
na lei), pelo que lhe restou aprovar o loteamento à luz das normas dos instrumentos
de planeamento urbanístico.
7. Conforme esclarece a informação ora prestada pelos Serviços de Fiscalização
Técnica, já foram construídas 5 moradias, faltando assim construir as restantes 7 que
compõem o loteamento.
8. De acordo com a mesma informação, no local indicado, não existem outras obras que
possam ser consideradas como obras de génese ilegal.
É quanto nos cumpre informar.
Cumprimentos
Ribeiro Gonçalves» [sic]
* Processo para loteamento de uma parcela de terreno municipal, sita na Zona Industrial da
Prageira, já presente em reunião anterior.
O senhor Vereador Francisco Salvador disse que a decisão sobre a forma de ocupação
daquele espaço deveria ter em consideração o planeamento da zona envolvente ao fosso da
muralha, pois deve haver uma transição harmoniosa entre essa zona e a zona dos armazéns já
edificados, pelo que não concorda com a construção de mais armazéns, nomeadamente no espaço
dos lotes 1 a 5, por ser prematuro estar a definir já qual o tipo de utilização a dar aquele espaço.
O senhor Vereador Luís Ganhão disse que não concorda com este loteamento.
O senhor Vice-Presidente propôs que o loteamento seja constituído apenas pelos lotes 6 a
10 e que a zona dos lotes 1 a 5 fique em aberto para uma decisão futura.
- Deliberado, por maioria, com o voto contra do senhor Vereador Luís Ganhão, aprovar a
implantação dos arruamentos e dos lotes 6 a 10.
Por se ter ausentado da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na
apreciação e votação dos assuntos que se seguem.
* Proc.º N.º L16/00, em nome de Tolca – Construções, Gestão Patrimonial e Comércio,
S.A., para loteamento de uma propriedade, sita na Fonte do Rosário, em Peniche, já presente em
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de nova planta síntese e informação da DPOI.
- Considerando o parecer da DPOI, datado de 9 de Novembro de 2011, deliberado
aprovar a nova planta síntese do loteamento, apresentada em 4 de Novembro de 2011, podendo
ser desbloqueado o processo respeitante ao lote 5.
* Proc.º N.º R2111/11, em nome de Elena Vasilyeva, sobre a viabilidade de construção
de um edifício de habitação e comércio, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal.
- Considerando a proposta do chefe da DGUO, datada de 14 de Novembro de 2011,
deliberado emitir parecer favorável, nas condições do parecer técnico da DGUO, datado de 30 de
Setembro de 2011, devendo ser observado o plano de alinhamentos elaborado pela DEPPC e
apresentada solução para as infra-estruturas, conforme indicado na informação dos SMAS, datada de
27 de Setembro de 2011, documentos de que se anexa cópia à minuta da presente acta. (M-Doc1)
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* Modelo de garantia bancária à primeira solicitação, para os efeitos previsto no artigo
54.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.
- Deliberado aprovar o modelo de garantia bancária. (M-Doc.2)
* Proc.º N.º L2/2010, em nome de Bernardos dos Santos, para loteamento de um prédio
rústico, sito no Casal Pardal, em Ferrel, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora,
de um requerimento do promotor solicitando que a garantia da realização das obras de
urbanização seja prestada sob a forma de garantia bancária.
- Deliberado aceitar uma garantia bancária para garantia da realização das obras de
urbanização, que deve ser emitida segundo o modelo hoje aprovado.
* Proc.º N.º L11/00, em nome de Lagarfil Construções, L.da, para loteamento de um
prédio rústico, sito em Espinheira, Atouguia da Baleia, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de um pedido de alteração.
- Deliberado aprovar a primeira alteração ao loteamento, que consiste na alteração das
áreas de implantação e de construção do lote n.º 2, nos termos da proposta do chefe da DGUO,
datada de 6 de Maio de 2011, de que se anexa cópia à minuta da presente acta. (M-Doc.3)
* Proc.º N.º 70/11, em nome de Rosinda de Agostini, para colocação de um toldo fixo
com planos frontal e laterais amovíveis na Cafetaria do Parque.
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido.
* Proc.º N.º 129/10, em nome de Diogo Miguel Nunes Rosa, para legalização de uma
estrutura fixa que serve de cobertura da esplanada instalada no passeio da Rua Cabo Avelar
Pessoa, em Peniche, para apoio ao “Café Berlenga”, já presente em reunião anterior e
acompanhado, agora, de informações sobre a construção da estrutura fixa em desconformidade
com as condições de licenciamento.
- Deliberado notificar o titular do processo de que a estrutura deve respeitar o projecto
aprovado.
* Proc.º N.º 310/10, em nome de Liliana Timóteo de Castro Neto, para instalação de uma
estrutura fixa para servir de cobertura a uma esplanada instalada no passeio da Rua da Cruz das
Almas, em Peniche, para apoio à “Pastelaria Azul Mar”, acompanhado do Proc.º N.º 229/11,
para legalização de uma outra estrutura instalada no mesmo local, que não respeita o projecto
aprovado.
- Deliberado notificar a titular do processo de que a estrutura deve respeitar o projecto
aprovado.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dois de
Novembro de dois mil e onze, 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:
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O senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos
dias 25 de Outubro e 7 de Novembro de 2011, ao abrigo de deliberações de delegação de
competências, em matéria de licenciamento de obras.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Ofício, datado de 17 de Outubro de 2011, da Presidência do Conselho de Ministros,
sobre a reforma da Administração Local, já presente na reunião anterior.
- Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião, por o senhor Presidente da Câmara
não estar presente. (A16039/11)
* Informação n.º 37/11, datada de 28 de Outubro de 2011, do Parque Municipal de
Campismo e Caravanismo, propondo que seja contratado um serviço de lavandaria para uso dos
utentes do Parque, em sistema de auto-serviço.
- Deliberado aprovar o texto da declaração de utilização para máquinas de lavar e secar
roupa, em sistema de auto-serviço, a celebrar com a empresa Milservice – Lavandarias Sel-Service, L.da. (M-Doc.4)
* Carta n.º 424-10-FG-TB, datada de 25 de Outubro de 2011, da Cáritas Diocesana de
Lisboa, solicitando autorização para proceder a um peditório, nos dias 8 a 11 de Março de 2012,
no concelho de Peniche.
- Deliberado autorizar. (A16371/11)
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Convite, da Plataforma na defesa da sustentabilidade da Linha do Oeste, para uma
reunião, a realizar em Leiria, no auditório do edifício NERLEI, no dia 15 de Novembro de 2011.
(A17008/11)
* Informação n.º 78/11, datada de 7 de Novembro de 2011, do Serviço Municipal de
Protecção Civil, dando conhecimento das ocorrências registadas no passado dia 27 de Outubro
de 2011, na sequências de condições meteorológicas adversas no concelho de Peniche. (MDoc.5)
* Ofício n.º 20634, datado de 20 de Outubro de 2011, da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento do fim do mandato do seu conselho
directivo. (A16264/11)
* Ofício n.º 11350, datado de 25 de Outubro de 2011, da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar, agradecendo a intervenção efectuada no acesso entre o edifício pedagógico e
o hotel-escola. (A16405/11)
* Resolução, datada de 11 de Novembro de 2011, do Conselho Geral da Associação de
Municípios Portugueses, sobre o Orçamento do Estado para 2012.
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Outubro de 2011.
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* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego e contratos de
prestação de serviços ao serviço em Outubro de 2011.
* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de Janeiro
a Outubro de 2011.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:
No uso da competência conferida pelo disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e considerando o disposto no artigo 168.º do Código
Administrativo, a Câmara deliberou reconduzir o Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, composto pelo senhor Presidente da Câmara, António José Correia, que
presidirá, e pelos Vereadores Jorge Serafim Silva Abrantes, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Jorge Alberto Bombas Amador, por mais um ano.
EDUCAÇÃO:
Contratos de Prestação de Serviços no âmbito das AEC:
A câmara, na sequência da proposta apresentada pelo Pelouro da Educação, deliberou
autorizar a celebração de um contrato de prestação de serviços, com o professor Roberto André
Gonçalves Fernandes, a acumular 8 horas semanais, que lecciona actividade física e desportiva,
no âmbito das AEC, no Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche e Piscina Municipal, para
ocupação dos horários reduzidos que não ficaram preenchidos pelo concurso inicial. (A17055)
HABITAÇÃO SOCIAL:
Reapreciação do valor da renda de casa:
Na sequência de uma informação, datada de 10 de Novembro de 2011, do Serviço de
Acção Social, Solidariedade e Habitação, a Câmara deliberou fixar a renda a pagar pelo senhor
Hermenegildo José Silva Sousa, pelo arrendamento do fogo sito no Bairro do calvário, n.º 112,
em Peniche, em 38,70 euros mensais, por motivos de alteração na composição do agregado
familiar, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de
28 de Dezembro de 2010.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS:
* Foi presente uma informação, datada de 14 de Novembro de 2011, do Serviço de
Aprovisionamento, propondo a abertura de procedimento para a aquisição de combustíveis
rodoviários para o ano 2012.
- Deliberado:
1) Aprovar a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Outubro;
2) Proceder à abertura de concurso público ao abrigo do regime geral, com publicidade
internacional, com preço base de 360 414,00 euros, a que acresce o IVA, nos termos previstos no
capítulo II do título III do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
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18/2008, de 29 de Janeiro, com o fundamento previsto na alínea b) do artigo 20.º do mesmo
código.
3) Aprovar as peças de procedimento apresentadas e de que fica cópia anexa à minuta da
presente acta.
4) Designar para constituir o júri do procedimento os senhores Vice-Presidente da
Câmara, Jorge Amador, que presidirá, o Eng.º Nuno Cativo, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e a Dr.ª Josselène Nunes, como membros efectivos, e os senhores Maria
Salomé Vala e Nuno Batalha, como membros suplentes.
5) Delegar no júri do concurso as seguintes competências, nos termos do n.º 2 do artigo
69.º do CCP: a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; b)
Propor rectificações às peças do procedimento; c) Analisar e propor respostas a listas de erros e
omissões. (M-Doc.6)
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 2012:
- Das 06h30 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Central”,
sito na Rua Arq. Paulino Montez, n.º 65, em Peniche, de que é exploradora a senhora Graziela
Maria Dionísio Murraças.
- Das 10h00 às 24h00, para o estabelecimento de restauração, denominado
“Churrasqueira Ana Isabel”, sito na Rua Arq. Paulino Montez, n.º 78 r/c, em Peniche, de que é
explorador o senhor José Jorge Sousa Severino.
- Das 10h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Canhoto II”,
sito na Travessa da Lingueta, n.º 4, em Peniche, de que é exploradora a senhora Isilda Dias
Alves.
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) Quinhentos sacos para lixo, no valor estimado de 57,50 euros, ao Agrupamento de
Escolas D. Luís de Ataíde. (A15924/11)
2) Um subsídio, no valor de 900,00 euros, ao Clube Ornitológico de Peniche, para apoio
à XXI Expo-Aves de Peniche.
3) Ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, proferido em 2 de
Novembro de 2011, no exercício das funções de Presidente, que autorizou a oferta de cem sacos
para lixo, no valor estimado de 22,10 euros, e o apoio logístico que materialmente seja possível
para a realização da XXI Expo-Aves de Peniche.
4) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que assumiu o pagamento da
impressão de cartazes para divulgação do espectáculo de revista Linda… Como oh Sol, no valor
de 36,90 euros. (A6974/11)
5) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que autorizou a utilização do
autocarro municipal, de forma gratuita, pelo Hotel Soleil Peniche, para a realização de uma
acção promocional com agentes de viagens. (A17039/11)
6) Autorizar a cedência da Capela de Santa Bárbara e da Sala do Governador da
Fortaleza e a realização de uma visita guiada gratuita ao Museu Municipal e conceder um
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subsídio, no valor de 220,00 euros, à Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação, para a
realização do seu Capítulo e entronização de novos confrades, entre os quais o Município de
Peniche, no dia 19 de Novembro de 2011.
Transportes Escolares:
* Foi presente um requerimento, em nome de Joana Filipa Ferreira Monteiro, residente
em Serra d'El-Rei, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes
públicos, a fim de poder frequentar a Escola Técnica Empresarial do Oeste, em Caldas da
Rainha, e já não se encontrar abrangida pelo programa Passe 4-18.
- Deliberado deferir. (DEA2458/11)
Atribuição de subsídios a colectividades do concelho:
* Foi presente uma informação, da senhora Vereadora Clara Abrantes, propondo a
atribuição de apoios financeiros as colectividades do concelho para os anos 2010 e 2011.
- Deliberado conceder os apoios financeiros que se seguem, a pagar à medida das
disponibilidades financeiras do Município:
A Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei ... 792,00 €
A Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Banda Filarmónica ..... 3492,00 €
A Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Rancho Folclórico ...... 1719,00 €
Associação Cultural e Desportiva de Ribafria .................................................... 792,00 €
Associação Cultural e Desportiva dos Bolhos .................................................... 792,00 €
Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos ......................................... 792,00 €
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo ...... 792,00 €
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense ............................... 792,00 €
Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro – Coimbrã ......................... 792,00 €
Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense ................... 792,00 €
Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho ...................................... 792,00 €
Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste .............................................. 792,00 €
Associação Recreativa e Cultural de São Lourenço da Carqueja ....................... 792,00 €
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel .................................. 3893,40 €
Atlético Clube de Geraldes ................................................................................. 792,00 €
Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio .......... 792,00 €
Centro de Canoagem do Oeste ........................................................................... 792,00 €
Centro Social da Bufarda .................................................................................... 792,00 €
Clube de Lazer de Sant’Ana ............................................................................... 474,30 €
Clube de Ténis de Peniche ................................................................................ 2959,20 €
Clube Stella Maris de Peniche ....................................................................... 10 539,00 €
Coral Stella Maris ............................................................................................ 3492,00 €
Grupo Cantar de Amigos .................................................................................. 1719,00 €
PAC – Peniche Amigos Clube ........................................................................... 986,40 €
Península de Peniche Surf Clube ........................................................................ 792,00 €
Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos” ................................................ 1719,00 €
Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar” de Ferrel ........................ 1719,00 €
Centro de Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico de Geraldes . 1719,00 €
Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de Atouguia da Baleia ............ 792,00 €
Soc. Filarmónica União 1.º de Dez. de At. da Baleia – Banda Filarmónica ..... 3492,00 €
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Sporting Clube da Estrada .................................................................................. 792,00 €
União Desportiva e Cultural de São Bernardino ................................................ 792,00 €
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 4 a 15 de
Novembro corrente:
Reuniões:
- De elaboração do Mapa de Obras Municipal.
- Com a direcção da Associação Peniche Rendibilros.
- Com a direcção da União Desportiva e Cultural de São Bernardino.
Outras actividades e eventos:
- Na abertura da XXI Expo-Aves, organizada pelo Clube Ornitológico de Peniche.
- Na inauguração da exposição de fotografia de Ricardo Bravo Para além do Surf, que
está patente na sala de exposições do Edifício Cultural.
- Na feira anual de Atouguia da Baleia
- Na inauguração da exposição de fotografia de Bárbara Marques e Eduardo Antunes
Raízes de Mar, que está patente no Salão Nobre da Fortaleza de Peniche.
- No 33.º aniversário da Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã.
- No almoço convívio de São Martinho, promovido pela União Desportiva e Cultural de
São Bernardino.
- No convívio Magusto organizado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal
de Peniche.
- Na XIX Conferência SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e
entrega de prémios Ensino do Futuro, no âmbito da candidatura As Rendas de Bilros vão à
Escola, na categoria Inovação Pedagógica, o Ensino do Futuro. Convidou todos os candidatos a
assistirem à cerimónia de entrega dos Prémios Ensino do Futuro 2010/2011, realizada ontem, dia
14 de Novembro, no Auditório Cardial Medeiros da Universidade Católica de Lisboa. O senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que, na categoria a que o Município de Peniche
concorreu, o vencedor do prémio foi a Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação
da Madeira, num projecto co-financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- No dia 3 de Novembro, reuniu-se com a associação Recreativa e Cultural de São
Lourenço Carqueja, no âmbito do Inventário Participativo do Património Cultural.
- No dia 5 Novembro, participou no aniversário da empresa HortaPronta.
- No dia 7 de Novembro, reuniu-se com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva
dos Bolhos.
- No dia 10 de Novembro, participou na festa de aniversário da Associação Cultural e
Recreativa D. Inês de Castro da Coimbrã.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Deu conhecimento de como está a decorrer a preparação do Orçamento Municipal para
2012 e da eventual necessidade de se marcar uma reunião extraordinária da Câmara Municipal
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para apreciação do documento.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Perguntou qual o ponto de situação do processo para a construção da Casa Mortuária de
Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que o júri do concurso para elaboração dos
projectos está a preparar o relatório da análise das propostas.
- Solicitou informações sobre o andamento dos processos de fiscalização de novas
construções clandestinas na cidade, nomeadamente nas zonas de Vista Alegre (Remédios) e
Fonte Boa. Relativamente à construção de uma nova barraca na zona da Fonte Boa, a senhora
Vereadora Clara Abrantes informou que os infractores já foram notificados e que irá preparar
uma informação sobre o assunto.
- Solicitou informação sobre o ponto de situação da obra de construção do CAR Surf e
perguntou se irá ser aplicada alguma sanção ao empreiteiro pelo atraso na entrega da obra. O
senhor Vice-Presidente informou que não foi ainda discutida a possibilidade de ser aplicada uma
sanção ao empreiteiro pelo atraso na entrega da obra e que irá fazer uma informação sobre o
ponto de situação da referida obra.
- Disse que o Prof. António Alves Seara não ficou muito agradado com a artéria a que foi
atribuído o seu nome e que o munícipe homenageado ainda não recebeu, por escrito, a
informação do estabelecimento da referida denominação. O senhor Vice-Presidente disse que
havia já comunicado, pessoalmente, ao Prof. Seara a atribuição do seu nome a uma artéria da
cidade e deu indicação à directora do DAF para que se oficie, o munícipe dando-lhe
conhecimento da deliberação.
- Referiu, novamente, que não concorda que o Posto de Turismo esteja a fornecer
fotocópias simples, a preto e branco, do mapa da cidade aos turistas.
- Demonstrou o seu regozijo por terem sido iniciadas as obras de rebaixamento dos
passeios para a implantação de uma passadeira na Rua do Farol.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Lembrou que ainda não foi pago o subsídio, atribuído em 26 de Julho de 2011, à
Freguesia de Atouguia da Baleia, para pagamento de combustíveis.
- Perguntou se existe previsão da data em que será pago o subsídio pela actuação das
Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia pela sua participação no Festival
Sabores do Mar 2011. O senhor Vice-Presidente disse que irá solicitar aos serviços que
preparem uma informação sobre o ponto de situação do assunto.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Informou que acompanhou, com outros autarcas, os Deputados do PS à Assembleia da
República eleitos por Leiria numa visita ao hospital de Peniche e deu conhecimento da forma
como decorreu a reunião que teve lugar com a administração do Centro Hospitalar Oeste Norte
composta pelos doutores Carlos Sá e Nuno Santa Clara.
- Solicitou informação relativamente ao ponto de situação das obras de construção do
futuro edifício da Biblioteca Municipal. O senhor Vereador Jorge Abrantes explicou a situação
actual da candidatura da obra para comparticipação no âmbito do QREN.
- Referiu que também não concorda que o Posto de Turismo esteja a fornecer fotocópias
simples, a preto e branco, do mapa da cidade aos turistas.
- Disse que constatou que, aos domingos e feriados, continuam a não ser hasteadas as
bandeiras nos mastros que estão instalados junto ao Posto de Turismo. O senhor Vice-Presidente
deu indicação à directora do DAF para verificar o que se passa.
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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 cinquenta e cinco minutos, o senhor Vice-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, subscrevo e
com ele assino.

