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ACTA N.º 29/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011:
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro 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 quarenta e cinco
minutos.
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, só participou na reunião até às dezassete horas,
tendo saído quando decorria a apreciação dos processos de gestão urbanística.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:
Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
O senhor Presidente da Câmara apresentou um voto de pesar pelo falecimento da mãe do
senhor Vereador Luís Ganhão.
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- No dia 13 de Dezembro, participou num jantar, realizado na residência oficial do
senhor Embaixador da Noruega em Lisboa, para preparação da conferência sobre exploração e
utilização dos recursos do mar.
- No dia 14 de Dezembro, participou na conferência sobre exploração e utilização dos
recursos do mar, organizada pela Real Embaixada da Noruega em Lisboa.
- No dia 14 de Dezembro, participou na festa de Natal Sénior, organizada pelo Município
de Peniche.
- No dia 15 de Dezembro, participou na reunião de accionista da empresa Águas do
Oeste, S.A..
- No dia 16 de Dezembro, participou na sessão de abertura da I Mostra de Artesanato de
Peniche, realizada nas instalações da Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa
Penichense e organizada pelos artesãos locais, a quem felicitou.
- No dia 16 de Dezembro, participou na festa de Natal dos trabalhadores das autarquias
locais do concelho de Peniche.
- No dia 16 de Dezembro, participou na festa de Natal Sénior, organizada pela Junta de
Freguesia de Ferrel.
- No dia 17 de Dezembro, participou na festa de Natal da Associação para o Jardim
Infantil de Ferrel.
- No dia 17 de Dezembro, assistiu ao concerto de Natal organizado pela Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia.
- No dia 18 de Dezembro, assistiu à cerimónia de início da obra de construção do Centro
Pastoral do Lugar da Estrada. Felicitou a comunidade do Lugar da Estrada e a Paróquia de São
Leonardo de Atouguia da Baleia pela iniciativa.
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- No dia 18 de Dezembro, participou na festa de Natal da catequese do lugar de Bolhos.
- No dia 18 de Dezembro, reuniu-se com representantes da Federação Portuguesa de
Canoagem e da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, sobre o circuito de kayak surf e wave
ski, que poderá ter uma prova de ondas perfeitas em Peniche.
- No dia 19 de Dezembro, participou numa reunião na Universidade Nova de Lisboa
sobre o estudo de valorização das ondas e cultura oceânica.
- No dia 21 de Dezembro, participou na festa de Natal Sénior, organizada pela Junta de
Freguesia Atouguia da Baleia.
- No dia 21 de Dezembro, participou na Assembleia-Geral da Associação Oceano XXI.
- No dia 22 de Dezembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM.
- No dia 22 de Dezembro,
- No dia 23 de Dezembro, assistiu ao concerto do Coral Stella Maris de Peniche.
Felicitou o coral e o seu maestro pelo trabalho que têm realizado.
O senhor Presidente da Câmara informou que irá ter uma reunião com o senhor Fernando
Santo, Secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos da Justiça, sobre a
capela do antigo convento de São Bernardino.
Senhor Vice-presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 14 a 27 de
Dezembro corrente:
Reuniões:
- Reuniu-se com o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, senhor Floriano
Sabino, com o director do Departamento de Obras Municipais, Eng.º Francisco Silva, e com
Comandante Operacional Municipal, senhor José António Rodrigues, sobre a segurança de peões
na Rua Jangada de Pedra.
- Visitou a I Mostra de Artesanato de Peniche, que decorreu na Associação de Educação
Física, Cultural e Recreativa Penichense, entre os dias 16 e 23 de Dezembro.
- Participou no convívio de Natal dos funcionários do Município de Peniche.
- Esteve presente na iniciativa Brinquedos eu gosto!, que decorreu na cidade de Peniche,
bem como em Serra d’El-Rei, Atouguia da Baleia e Ferrel.
- Assistiu à Festa de Natal do Jardim de Infância de Serra d’El-Rei.
- Assistiu à festa de Natal de Bolhos.
- Participou no convívio de Natal com senhoras Rendilheiras da Escola de Rendas de
Bilros da Câmara Municipal de Peniche.
- Assistiu a diversas iniciativas organizadas pela Câmara Municipal de Peniche,
nomeadamente:
- Dia 10 de Dezembro - Actuação do Coro de Geraldes, na Igreja de S. Sebastião, na vila
de Serra d´El-Rei.
- Dia 17 de Dezembro - Actuação da Banda da Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia e dos coros Stella Maris e de Geraldes, na Igreja de S.
Leonardo, em Atouguia da Baleia.
- Dia 23 de Dezembro – Actuação do coro Stella Maris na igreja de Nossa Senhora da
Ajuda.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- No dia 14 de Dezembro, participou na festa de Natal Sénior, organizada pelo Município
de Peniche com o envolvimento das IPSS. Agradeceu a todas as pessoas e instituições que
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colaboraram.
- No dia 15 de Janeiro, participou numa reunião do grupo de trabalho de formação e
empreendedorismo.
- No dia 16 de Dezembro, participou na festa de Natal dos trabalhadores das autarquias
locais do concelho de Peniche.
- No dia 17 de Dezembro, assistiu ao concerto de Natal organizado pela Junta de
Freguesia de Atouguia da Baleia.
- No dia 18 de Janeiro, participou na festa de Natal da Serrana - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei. Deu conhecimento que a secção de BTT daquela
colectividade fez uma recolha de alimentos que entregou ao GPS para serem distribuídos por
famílias necessitadas.
- No dia 22 de Janeiro, reuniu-se com a Clirap, tendo a empresa dado conhecimento da
sua situação actual.
A senhora Vereadora Clara Abrantes informou, ainda, que se encontram abertas as
candidaturas para o apoio ao arrendamento no âmbito do programa Porta 65.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Prestou diversos esclarecimentos sobre a reunião da Oeste CIM com a empresa Águas do
Oeste, S.A. e sobre a implementação do Licenciamento Zero. O senhor Presidente da Câmara
felicitou o senhor Vereador Jorge Abrantes pelo trabalho que tem feito junto da empresa Águas
do Oeste.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Desejou a todos os autarcas e trabalhadores do Município de Peniche felicidades para o
ano de 2012, que julga que será particularmente difícil, mas que tem esperança que seja encarado
como um desafio que não nos derrote mas que encontre soluções inovadoras. O senhor
Presidente da Câmara disse que subscreve as felicitações para o ano novo.
- Sugeriu que seja notificado o concessionário da praia de Peniche de Cima para
melhorado o aspecto estético dos mastros de bandeira que estão colocados junto às escadas de
acesso à referida praia. O senhor Presidente da Câmara informou que dará indicação aos serviços
para, de imediato, tratarem do assunto.
- Informou que na reunião da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem foi
colocada a hipótese de, no arraial da festa do próximo ano, permitir apenas a instalação de
comerciantes com estabelecimentos em Peniche, para venda em sistema de outlet, ou, em
alternativa, se não houver receptividade dos comerciantes locais, permitir apenas a instalação de
divertimentos, aumentando o número de dias em que estarão instalados, e perguntou qual a
sensibilidade da Câmara para estas hipóteses. O senhor Presidente da Câmara disse que acha o
conceito interessante e que os eleitos da CDU irão analisar o assunto.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Agradeceu as manifestações de pesar pelo falecimento da sua mãe, em seu nome
próprio e da sua família.
- Relativamente à situação da empresa Águas do Oeste e à sua relação com o Município
de Peniche, manifestou a sua preocupação por o Município ser obrigado a consumir o que lhe
está contratualizado, quando se tem verificado que os recursos existentes possibilitam que se
despenda menos dinheiro com a aquisição de água ao exterior. Defendeu que se deve aproveitar
a conjuntura actual para renegociar o contrato, assegurando a água suficiente para o consumo do
Concelho. Sugeriu que os SMAS façam uma campanha para sensibilização dos munícipes para a
necessidade da redução do consumo de água. O senhor Presidente da Câmara disse que merecido
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a maior atenção por parte do executivo e que vê alguma dificuldade em que seja encontrada uma
solução consensual entre todos os municípios. Referiu que defende uma negociação bilateral e
que o Município de Peniche está preparado e tem legitimidade e conhecimento para essa
negociação.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Reforçou a ideia de que a festa de Natal dos trabalhadores do Município foi bem
sucedida e fez votos para que o próximo ano seja o melhor possível para todos os que integram a
equipa do Município de Peniche.
- Manifestou a sua preocupação pela situação da empresa Águas do Oeste, tendo em
conta as informações prestadas pelo senhor Vereador Jorge Abrantes.
- Perguntou se existem mais informações sobre a instalação de uma pousada na Fortaleza
de Peniche, uma vez que, desde a reunião de câmara de 23 de Março de 2011, onde tivemos
oportunidade de conhecer o estudo prévio da visão do que o Grupo Pestana se propõe fazer para
adaptar parte dos edifícios da Fortaleza de Peniche a pousada, não tivemos conhecimento de
mais desenvolvimentos. O senhor Presidente da Câmara informou que houve uma reunião com a
senhora Secretária de Estado do Turismo e que o assunto foi também abordado com o senhor
Secretário de Estado da Economia, estando a aguardar-se que o Turismo de Portugal agende uma
reunião para tratar de diversos assuntos, entre os quais o da pousada.
- Solicitou informação sobre o modelo de gestão do pinhal do Vale Grande. O senhor
Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao director do DEA para estar presente na reunião
do dia 24 de Janeiro para fazer uma apresentação sobre o tema.
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.
PORTO DE AREIA SUL:
* O director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística leu uma informação,
subscrita por si, em 4 de Novembro de 2011, na sequência da nota técnica relativa à queda de
pedras provenientes de arribas junto ao Porto de Areia Sul, elaborada por técnicos do Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos e apreciada pela Câmara, na sua reunião de 2 de
Novembro de 2011.
- Deliberado encarregar o DOM, o DPGU e o SMPC de, no prazo de uma semana,
encontrarem uma solução técnica para que seja implantada uma vedação no topo da arriba, junto
à Estrada Marginal Sul, que limite eficazmente o acesso a pessoas e animais à zona de perigo,
devendo, amanhã, serem colocadas baias, fixas ao piso, que obstem o acesso ao referido local,
até que seja colocada a vedação atrás referida.
Deliberado, ainda, oficiar o senhor Ministro da Economia e Emprego e a Secretaria de
Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, nos termos da deliberação de 2 de
Novembro de 2011, solicitando-lhes que sejam de imediato efectuadas as intervenções
necessárias para garantir a segurança de pessoas e bens. (M-Doc.1)
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
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* Foi presente uma informação, datada de 20 de Dezembro de 2011, do Serviço
Municipal de Protecção Civil, dando conhecimento da necessidade do Município se pronunciar
sobre a possível renovação do protocolo celebrado entre a Autoridade Nacional de Protecção
Civil, o Município de Peniche e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Peniche, em 28 de Janeiro de 2009, que regula as condições de contratação e de manutenção dos
elementos que constituem a Equipa de Intervenção Permanente de Peniche.
- Deliberado manifestar o interesse do Município de Peniche na manutenção da EIP e na
celebração de um novo protocolo, nos termos do protocolo supramencionado. (M-Doc.2)
ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:
Doação de Terrenos:
* Foi presente uma declaração, apresentada por Diogo Viola Bernardo Fragata, para
doação de uma parcela de terreno, com a área de 7,50 m2, a desanexar do prédio urbano descritos
na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob os n.º 990, da freguesia de Ferrel, e inscrito
na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 1822, para ser integrada no domínio
público, nomeadamente para rectificação de alinhamentos.
- Deliberado aceitar a doação, conforme proposto.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes assuntos:
* Informação n.º 334/2011, datada de 6 de Dezembro de 2011, do Gabinete Jurídico,
sobre os pedidos de isenção versus pedidos de dispensa ou redução parcial de taxas urbanísticas
e apresentando propostas de como devem ser apresentados os elementos instrutórios dos pedidos.
- Deliberado aprovar a proposta apresentada. (M-Doc.3)
* Carta, datada de 20 de Dezembro de 2011, de A Popular – Sociedade de Turismo, L.da,
solicitando que sejam suprimidos os lugares de estacionamento automóvel que se encontram em
frente ao seu estabelecimento, sito na Avenida do Mar, em Peniche.
- Deliberado indeferir, até se encontrar uma solução global para toda a Avenida do Mar.
* Proposta de melhoria de acessibilidades para um fogo, sito no Bairro Arco-Íris, Lote 1
– r/c esquerdo, em Peniche.
- Deliberado encarregar o Serviço de Acção Social, Solidariedade e Habitação de remeter
a proposta ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, por ser o proprietário do prédio
onde se situa o fogo.
* Proposta de alteração do alçado principal dos edifícios dos bairros do Vale Verde e
Fernão de Magalhães.
- Deliberado aprovar. (M-Doc.4)
Por se ter ausentado da reunião, o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, não participou
na apreciação e votação dos assuntos que se seguem.
* Processo N.º R2217/11, em nome de Aprivenda – Administração Imobiliária, L.da, para
informação prévia sobre a viabilidade de construção de pavilhões industriais em Vale do Grou,
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limite de Atouguia da Baleia.
- Deliberado emitir parecer favorável, nas condições dos pareceres da DGUO, de 8 de
Novembro de 2011, da DEPPC, 16 de Dezembro de 2011, e dos SMAS, de 19 de Dezembro de
2011, e devendo o remate entre o muro e a estrada actual ser realizado pela promotora do
projecto. Deliberado, ainda, que o DOM faça uma estimativa dos custos do referido remate. (MDoc.5)
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciado o seguinte expediente:
* Informação, datada de 8 de Novembro de 2011, do Serviço de Património, dando
conhecimento de que não houve qualquer reclamação na sequência do inquérito público
realizado para desafectação do domínio público municipal de uma parcela de terreno, destinada a
construção, com a área de 553,77 m2, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, freguesia de
Ferrel.
- Deliberado propor à Assembleia Municipal que considere a referida parcela de terreno
desafectada do domínio público e integrada no domínio privado do Município, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
* Informação, datada de 12 de Dezembro de 2011, da Divisão Administrativa, dando
conhecimento de que se verifica pouca afluência de público aos serviços administrativos do
Município, no período compreendido entre as 13h00 e as 14h00, e apresentando a proposta do
senhor Presidente da Câmara do seu encerramento, no referido período.
- Deliberado concordar com o encerramento de todos os serviços administrativos e
técnicos do Município, concretamente os que funcionam nos Paços do Município e nos edifícios
Cultural, Vasco da Gama, da Parreirinha e da Rua 13 de Infantaria (SMAS), no período entre as
13h00 e as 14h00, a partir do dia 9 de Janeiro de 2012.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 854, datado de 15 de Dezembro de 2011, da Capitania do Porto de Peniche,
remetendo o balanço da actividade do Projecto Seamaster 2011. (A19134/11)
* Ofício n.º 239/11, datado de 20 de Dezembro 2011, da Freguesia de São Pedro,
agradecendo a colaboração prestada pelo Município na construção de uma cruz em madeira para
substituição da existente no jardim do Largo da Santa Cruz, em Peniche, que se encontrava
bastante degradada. (A19257/11)
* Informação, datada de 22 de Dezembro de 2012, da Divisão Administrativa, sobre o
funcionamento do estabelecimento de bebidas denominado Café Mystic, sito na Rua dos
Hermínios, n.º 30, em Peniche.
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 180,00 euros, ao Centro Social do Pessoal da Câmara
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Municipal de Peniche, para pagamento da refeição fornecida no Dia Mundial da Luta Contra a
Sida. (A19183/11)
2) Um subsídio, no valor de 1248,04 euros, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde, para reforço do valor já atribuído, em reunião de 6 de Setembro de 2011, para aquisição
de livros e material escolar destinados aos alunos carenciados. (A19140/11)
3) Um subsídio, no valor de 120,00 euros, à GBZ – Associação de Campos de Férias,
para apoio na deslocação de quinze jovens carenciados a Lisboa, para participarem numa festa de
Natal. (A18967/11)
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento:
- Das 09h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado Café Mystic, sito
na Rua dos Hermínios, n.º 30, em Peniche, de que é exploradora a senhora Teresa Paula Franco
Freire Vieira.
- Das 08h00 às 03h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado Baleal Cocktail,
sito na Avenida do Mar, n.º 97, em Casais do Baleal, de que é exploradora a empresa Sinais de
Farol, L.da.
* A Câmara deliberou autorizar o senhor Presidente da Câmara a visar todos os mapas de
horário de funcionamento de estabelecimentos de restauração e bebidas, sem imposição de
validade, desde que se tratem de renovações e não contenham alterações relativamente aos
horários autorizados para o ano de 2011. Relativamente a novos pedidos de horário de
funcionamento deve manter-se o procedimento actual, até à entrada em vigor do Licenciamento
Zero.
REUNIÕES DE CÂMARA:
A Câmara deliberou alterar a data da reunião ordinária que deveria ter lugar no dia 21 de
Fevereiro, para o dia 23 de Fevereiro, quinta-feira, tendo a convocatória sido feita directamente a
todos os membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita.
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 dezoito horas, 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, subscrevo e com ele assino.

