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ATA N.º 1/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2013: 

 

Aos oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, 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 da Câmara, eram catorze horas e trinta e cinco 

minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezasseis horas e trinta minutos, 

tendo saído após a sua intervenção no período de antes da ordem do dia. A partir dessa hora, a 

reunião foi presidida pelo senhor Vice-Presidente, que também a encerrou. --------------------------  

A reunião foi interrompida entre as dezasseis horas e cinquenta minutos e as dezassete horas e 

vinte minutos, para que a Câmara pudesse receber o grupo Sonho de Amigos que se deslocou aos 

Paços do Município para cantar as janeiras.  ----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais onze assuntos na ordem do dia, que 

foram todos admitidos, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Após ter declarado 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: ------------------------------------------------------------------------------  

 

José Carlos Santos Batista, que se queixou do ruído provocado pelo estabelecimento comercial 

Pastelaria Bom Pecado, sito na Rua António da Conceição Bento, n.º 6, em Peniche, 

nomeadamente por uma ventoinha de extração de ar, colocada num dos alçados do edifício. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o Município tem acompanhado o problema, tendo sido 

realizada uma avaliação acústica que concluiu que houve violação dos limites legais aplicáveis 

ao ruído. A Chefe da Divisão Administrativa informou dos procedimentos efetuados na 

sequência da avaliação acústica. O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística disse que cabe ao infrator resolver a situação e que o prazo legal, de 30 dias, 

entretanto, já expirou, tendo o infrator solicitado a prorrogação do prazo para 90 dias. O senhor 

Presidente da Câmara deu conhecimento do seu despacho, datado de hoje, que deferiu o pedido 

de prorrogação referido pelo Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. 

Todos os membros da Câmara manifestaram a sua concordância com o teor do despacho 

proferido pelo senhor Presidente da Câmara.  --------------------------------------------------------------  

 

Cristina Leitão, em representação de Maria Manuela Leitão Ferreira da Cruz, titular do processo 

n.º 669/11, para informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia 

unifamiliar, na Rua Alto da Boneca, em Peniche, que obteve parecer favorável, em reunião de 12 

de julho de 2011, tendo a aprovação do projeto ficado condicionada à demolição dos anexos 

construídos ilegalmente no prédio, que questionou a Câmara sobre uma solução para os anexos 
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que não passe pela sua demolição imediata. O senhor Presidente da Câmara disse que a solução 

terá de ser encontrada dentro do quadro legal. A Câmara decidiu deslocar-se ao local para 

verificar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA (1.ª parte) 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo todas as deliberações sido 

tomadas por unanimidade e votação nominal. --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

1/2013 - Informação, datada de 7 de janeiro de 2013, da Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo, apresentando proposta de área de intervenção para a execução de um 

plano de pormenor para a zona industrial do Vale do Grou. ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar os limites propostos pela Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo, que constam na planta de implantação/ortofotomapa que aqui se dá por 

reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.1) ------------------------  

 

2/2013 - Informação, datada de 7 de janeiro de 2013, da Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo, apresentando proposta de área de intervenção para a execução de um 

plano de pormenor para a zona de Raposeira, limite de Casais Brancos. -------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar os limites propostos pela Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo, que constam na planta de implantação/ortofotomapa que aqui se dá por 

reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.2) ------------------------  

 

3/2013 - Processo n.º L2/97, em nome de Celestino Gomes de Almeida e Outros, para 

loteamento de uma propriedade sita na zona do Lapadusso, em Peniche, já presente em reuniões 

anteriores e acompanhado, agora, de uma informação, datada de 23 de novembro de 2012, da 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, dando conhecimento de que não foram plantadas 

árvores, com caldeira para rega, nos gavetos dos passeios de todos os cruzamentos ou 

entroncamentos, conforme deliberação de 28 de abril de 1997. -----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado prescindir da plantação das árvores, com caldeira para rega, nos 

gavetos dos passeios de todos os cruzamentos ou entroncamentos, por existirem infraestruturas 

nos passeios. (M-Doc.3) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

4/2013 - O senhor Presidente da Câmara propôs que a próxima reunião ordinária, que deveria ter 

lugar no dia 22 de janeiro, se realize no dia 23 de janeiro, quarta-feira, com início pelas nove 

horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação 

escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (1.ª parte) 

 

Na primeira parte do período Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o senhor Presidente da 

Câmara, António José Correia que prestou as seguintes informação: -----------------------------------  
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- Que, no dia 22 de janeiro, se realizará a primeira reunião do Grupo de Acompanhamento do 

processo de fusão do Centro Hospitalar do Oeste. ---------------------------------------------------------  

- Que, para preparação da reunião referida no parágrafo anterior, se realizará uma reunião da 

Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de Peniche, no dia 11 de janeiro. ----------  

- Que, também no dia 11 de janeiro, receberá o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Cascais, para tratarem de assuntos relacionados com as competições de desportos de deslize. -----  

O senhor Presidente da Câmara deu, ainda, conhecimento dos documentos da primeira reunião 

de trabalho do Programa Estratégico Oeste Portugal 2020. ---------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA (continuação) 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo todas as deliberações sido 

tomadas por unanimidade e votação nominal. O senhor Presidente da Câmara, por já ter saído da 

reunião, não participou na apreciação e votação dos assuntos que se seguem. ------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

5/2013 - Informação, datada de 7 de janeiro de 2013, do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, dando conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo senhor Presidente, 

nos dias 11, 19, 21 e 27 de dezembro de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de 

competências, em matéria de licenciamento de obras, para cumprimento no estabelecido no n.º 3 

do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.4) ---------------------------------------  

 

6/2013 - Requerimento, datado de 7 de janeiro de 2011, de Luís Manuel Santos Sales, 

solicitando a realização de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, a que respeita 

o alvará de alienação de terrenos n.º 653/92, de 7 de maio. ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado celebrar a escritura de compra e venda, na qual se consignará que 

o terreno corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 653/92, emitido em 7 de maio. 

(NIPG406/11)----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7/2013 - Carta, datada de 21 de novembro de 2012, de Paulo dos Anjos Soares, a quem foi 

aplicada a pena de proibição definitiva do exercício da atividade na feira mensal de Peniche, por 

deliberação tomada pela Câmara Municipal de Peniche, em 10 de julho de 2012, solicitando a 

manutenção do lugar de terrado e apresentando justificação para as ausências em meses 

anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado incluir o nome do senhor Paulo dos Anjos Soares na lista de 

pretendentes a lugares de terrado da feira mensal de Peniche, para efeitos futuros. 

(NIPG17619/12 M-Doc.5) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

8/2013 - Carta, datada de 27 de novembro de 2012, da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, remetendo a lista dos órgãos sociais eleitos para o 

biénio 2012/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e felicitar os novos membros dos órgãos 

sociais pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. 

(NIPG18207/12) ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9/2013 - Carta, datada de 12 de dezembro de 2012, de Teresa Machado Luciano, informando que 

deixou de exercer funções de diretora executiva no ACES Oeste Norte. -------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e desejar os melhores sucessos no exercício 

das suas futuras funções. (NIPG19384/12) ------------------------------------------------------------------  

 

10/2013 - Ofício n.º 5754, datado de 12 de dezembro de 2012, do Centro Hospitalar do Oeste, 

remetendo convite para que o senhor Presidente da Câmara participe no Grupo de 

Acompanhamento do processo de fusão do Centro Hospitalar do Oeste. ------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG26/13) ------------------------------------  

 

11/2013 - Ofício n.º 714, datado de 20 de dezembro de 2012, da Freguesia de Atouguia da 

Baleia, dando conhecimento da contratação do senhor Mário Franco como assistente 

operacional, para substituição de um trabalhador aposentado em abril de 2012. ----------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e autorizar o pagamento das 

correspondentes verbas protocoladas. (NIPG74/13) -------------------------------------------------------  

 

12/2013 - Informação n.º 1/2013, datada de 4 de janeiro de 2013, do Departamento 

Administrativo e Financeiro, dando conhecimento de que a adesão do Município de Peniche à 

ADRO – Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste apenas foi aprovada pela Câmara 

Municipal, em sua reunião de 10 de julho de 2006, e que, nos termos da alínea m) do n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, é uma competência da Assembleia Municipal 

autorizar a adesão do Município a este tipo de entidades. ------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal a ratificação da adesão do 

Município de Peniche à ADRO – Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste. ----------------  

 

13/2013 - Informação, datada de 3 de janeiro de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, propondo a constituição de um fundo de maneio a favor da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Cristina Oliveira Nunes Teodoro. -----------  

DELIBERAÇÃO: Considerando o preceituado no Regulamento de Constituição e 

Regularização de Fundos de Maneio, deliberado aprovar a constituição do fundo de maneio 

proposto, até ao final do corrente ano, pelas seguintes classificações económicas e com os 

montantes que se indicam: -------------------------------------------------------------------------------------  

02.01.02.01 – Gasolina  ..............................................................................  150,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo  ................................................................................  200,00 € 

02.01.04 – Material de limpeza  ..................................................................  100,00 € 

02.01.08 – Material de escritório  ...............................................................  100,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças ..................................................  100,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças  .............................................................  100,00 € 

02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens  ..............................................  250,00 € 

02.02.09 – Comunicação  ..............................................................................  50,00 € 

02.02.10.02 – Transportes – outros  ............................................................  350,00 € 

02.02.11 – Representação de serviços ........................................................  100,00 € 

02.02.13 – Deslocações e estadias  .............................................................  200,00 € 

02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros  ............................................  300,00 € 

 

14/2013 - Ofício n.º 86, da Freguesia de Ajuda, solicitando a cedência de uma parcela de terreno, 

sita em Fonte da Nora, para instalação de um estaleiro, já presente em reunião anterior e 

acompanhado, agora, do texto do contrato de comodato a celebrar, conforme deliberação de 16 

de outubro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do contrato de comodato a celebrar, que aqui se 

dá por reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (NIPG14804/12 M-

Doc.6) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15/2013 - Carta, datada de 31 de dezembro de 2012, da Acústica Médica, solicitando autorização 

para ocupar a via pública para realização de rasteio auditivo gratuito, no dia 19 de fevereiro, na 

Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas. -------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar e isentar do pagamento das taxas de ocupação da via 

pública, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP. (NIPG99/13) -------------------  

 

16/2013 - Carta, datada de 13 de agosto de 2012, de Raul Januário Costa Graça, solicitando a 

concessão de um lugar de terrado no mercado da Consolação, para venda de frutas e hortaliças. --  

DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir a pretensão, por o requerente não ser titular de cartão de 

vendedor ambulante. (NIPG13599/12) ----------------------------------------------------------------------  

 

17/2013 - Requerimento, datado de 5 de dezembro de 2012, da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Pedro de Peniche, solicitando a isenção de taxas pela ocupação da via pública 

com o estaleiro das obras de requalificação da igreja de São Pedro. ------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado deferir, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do 

RTTPMP. (NIPG19084/12) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

18/2013 - Informação, datada de 8 de janeiro de 2012, do Departamento Administrativo e 

Financeiro - Tesouraria Municipal, solicitando autorização para abrir uma conta de depósitos de 

garantia exclusivamente das retenções aos fornecedores dos projetos financiados pelo POVT. ----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a abertura de uma nova conta bancária, para a 

finalidade supramencionada. (NIPG332/13) ----------------------------------------------------------------  

 

19/2013 - Carta, datada de 26 de junho de 2012, da Associação do Centro de Dia de Serra d'El-

Rei, solicitando, entre outras coisas, a indicação de uma entidade para a fiscalização da obra 

referente ao processo n.º 350/07, já presente em reunião de 7 de agosto de 2012, onde foi 

deliberado autorizar o Departamento de Obras Municipais a fazer a fiscalização da obra, 

acompanhada, agora, de uma solicitação de apoio para acompanhamento e coordenação da 

segurança da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o senhor Presidente da Câmara a nomear um 

trabalhador do Município para acompanhamento e coordenação da segurança da obra. 

(NIPG9790/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

20/2013 - Informação, datada de 7 de janeiro de 2013, do Departamento de Obras Municipais, 

dando conhecimento da necessidade do Município proceder à repavimentação de um troço da 

Rua Principal, em Bufarda, e de que a empresa Submerci - Construção e Urbanização, L.
da

 terá 

de fazer a reposição de uma vala que sofreu abatimento, na mesma via, e apresentando uma 

proposta de divisão de custos. ---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a divisão de custos proposta, cabendo ao 

Município o fornecimento de materiais, economizando em equipamento e mão-de-obra, e à 

empresa Submerci - Construção e Urbanização, L.
da

 promover a preparação, a remoção do 

pavimento degradado e a aplicação de novo pavimento, com o seu equipamento e pessoal, 

deixando de ter custos com a aquisição do betuminoso para a vala. (M-Doc.7) -----------------------  

 

TRÂNSITO: 
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21/2013 - Foi presente um requerimento, datado de 26 de outubro de 2012, em nome de Manuel 

de Jesus Correia, solicitando a reserva de um lugar de estacionamento para pessoas com 

mobilidade condicionada, na Rua dos Hermínios, em Peniche. ------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 22 de novembro de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata, deliberado 

autorizar a reserva de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, 

na Rua dos Hermínio, em Peniche, em frente ao edifício com o número de polícia 37. 

(NIPG16286/12 M-Doc.8) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

22/2013 - Foi novamente presente, para efeitos de aprovação, o projeto de Regulamento 

Municipal da Horta Comunitária de Peniche. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.--------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Foram presentes duas solicitações para apoio logístico e material: --------------------------------------  

 

23/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado emprestar à Comissão de Festas de São Sebastião 

2013, de Serra d'El-Rei, 100 cadeiras, 10 vasos com arbustos, 2 estrados de palco, 10 painéis de 

exposição, 20 mesas e 40 bancos, para a realização da festa anual, que terá lugar nos dias 18 a 20 

de janeiro de 2013. (NIPG16691/12)-------------------------------------------------------------------------  

 

24/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado doar à Freguesia de Serra d'El-Rei 60 quilos de sacos, 

no valor estimado de 110,70 euros. (NIPG19277/12) -----------------------------------------------------  

 

Pagamentos e subsídios mensais em 2013: 

 

25/2013 - Foi presente a informação n.º 3/2013, datada de 7 de janeiro de 2013, do 

Departamento Administrativo e Financeiro, dando conhecimento da necessidade de se precisar 

os montantes de alguns pagamentos mensais assumidos e inscritos em Orçamento, 

nomeadamente subsídios aprovados em deliberações anteriores e/ou protocolos bem como outros 

encargos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou: -------------------------------------------------------------------  

a) Autorizar o senhor Presidente da Câmara a efetuar os pagamentos de acordo com a seguinte 

descrição: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo de Peniche de 4200,00 €, até agosto 

(deliberação de 16/10/2012); ----------------------------------------------------------------------------------  

2. O pagamento às freguesias rurais do concelho dos valores referentes a despesas com pessoal, 

nos termos dos protocolos celebrados;  ----------------------------------------------------------------------  

3. O valor a pagar às freguesias do concelho para fazer face aos encargos de capitação com a 

ADSE, a pagar mediante apresentação dos comprovativos por parte das freguesias. -----------------  

4. O valor mensal do subsídio a pagar à Cercipeniche inserido no acordo de cooperação 

PROTUS estimado em 145,00 €; -----------------------------------------------------------------------------  

5. O valor mensal do subsídio a pagar à Acompanha no âmbito do projeto Porto Mais Seguro de 

300,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. O valor mensal do subsídio a pagar ao Clube Ornitológico de Peniche, destinado ao 
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pagamento de parte do leasing para compra do edifício sede, de 125,00 €; ----------------------------  

7. O valor mensal do subsídio a pagar à Associação Juvenil de Peniche, respeitante ao subsídio 

de refeição a pagar a duas estagiárias, estimado em 188,33 €; -------------------------------------------  

8. O valor mensal do subsídio a pagar ao Clube Naval de Peniche, para comparticipação na 

despesa de aluguer de contentores para instalação da sua sede até conclusão das suas novas 

instalações, de 255,00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------  

9. O valor mensal de 50% das despesas com a EIP a pagar à Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, nos termos do protocolo e até abril, com um valor médio estimado de 

2300,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do 

protocolo assinado com vista ao desenvolvimento da prática desportiva amadora, de 3565,00 €; -  

11. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do 

protocolo assinado com vista à comparticipação das despesas de manutenção do campo de 

relvado sintético, de 1896,40 €; -------------------------------------------------------------------------------  

12. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do 

protocolo assinado com vista ao apoio financeiro para aquisição de relvado sintético para o seu 

campo de futebol, de 2480,50 €; ------------------------------------------------------------------------------  

13. O valor mensal do subsídio a pagar à ADEPE, no âmbito do protocolo celebrado para 

promoção do desenvolvimento local, de 1250,00 €; -------------------------------------------------------  

14. O pagamento dos subsídios devidos pela utilização de espaços para atividades de educação 

física pelas escolas do 1.º ciclo e de jardins de infância, no âmbito dos protocolos celebrados; ----  

15. O pagamento dos encargos correspondentes ao condomínio devido pelas frações autónomas 

de que o Município é proprietário; ---------------------------------------------------------------------------  

16. O pagamento à Oeste CIM dos valores devidos pela participação do Município à medida das 

disponibilidades e do desenvolvimento dos projetos associados; ----------------------------------------  

17. Transferir para os SMAS as importâncias relativas aos projetos comparticipados; -------------  

18. O pagamento de senhas de presença nas reuniões dos membros das comissões de peritos, 

previstas no artigo 8.º do Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de Autenticidade. ------  

b) Atribuir os seguintes subsídios: ----------------------------------------------------------------------------  

1. Um subsídio mensal às freguesias, com base nos protocolos celebrados e no Orçamento para 

2013, de 6293,66 €, 2390,42 €, 1492,333 €, 3474,67 €, 1894,83 €, 1264,33 €, para as freguesias 

de Atouguia da Baleia, Ferrel, Serra d’El-Rei, Ajuda, Conceição e São Pedro, respetivamente; ---  

2. Um subsídio, a pagar mensalmente, às freguesias urbanas dos valores referentes a despesas 

com pessoal, mediante apresentação das despesas, nos seguintes termos: -----------------------------  

a) Freguesia da Ajuda, até ao limite anual de 25 260,00 €. -----------------------------------------------  

b) Freguesia da Conceição, até ao limite anual de 18 500,00 €. -----------------------------------------  

c) Freguesia de S. Pedro, até ao limite anual de 12 630,00 €. --------------------------------------------  

3. Um subsídio à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, no valor de 54 000,00 €, a 

pagar em doze prestações mensais. ---------------------------------------------------------------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

26/2013 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar entre o 

Município de Peniche e a Balealcoop - Cooperativa de Serviços e de Lazer e Ocupação de 

Tempos Livres, CRL, que tem por objeto dotar a Avenida da Praia, em Casais do Baleal, junto 

ao parque de comércio e serviços, de semaforização, para garantir a segurança dos utentes na 

travessia pedonal da artéria. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por 

reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.9) ----------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 08.01.2013 * Livro 104 * Fl.8 

 

Sendo dezasseis horas e cinquenta minutos, a reunião foi interrompida, para que os edis 

assistissem ao cantar das janeiras pelo grupo Sonho de Amigos. Após a atuação, o grupo foi 

recebido na sala de sessões tendo sido felicitado pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, e 

por todos os vereadores. Pelas dezassete horas e vinte minutos, recomeçaram os trabalhos da 

reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (continuação) 

 

Na segunda e última parte do período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes 

membros da Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 28 de dezembro de 

2012 a 8 de janeiro de 2013:-----------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente nas seguintes reuniões:  

- Na reunião da Assembleia Municipal de Peniche. 

- Na reunião de Câmara Municipal de Peniche. 

- Reuniu-se com vários colaboradores do Município, no sentido de orientar/planificar os 

diversos Departamentos quanto às atividades a desenvolver em 2013. 

- Reuniu-se com os responsáveis do DOM e DEA, e com o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Conceição, Prof. Raúl Santos, sobre uma eventual intervenção no passeio junto ao 

cemitério de Peniche. 

- Na reunião da Comissão Municipal de Trânsito, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

• Ponto da situação sobre deliberações tomadas e sua execução. 

• Apreciação da proposta da Junta de Freguesia da Ajuda sobre os sentidos de trânsito na zona 

do Quebrado. 

• Outros assuntos. 

- Na reunião com a direção do Centro de Canoagem do Oeste. 

- Reuniu-se com os colaboradores responsáveis pela iniciativa “As Rendas vão à Escola”, bem 

como com os Professores de Atividades Lúdico-expressivas das AEC e os representantes de 

Direção dos três Agrupamentos de Escolas. A iniciativa terá lugar no próximo dia 14 de março. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente nas seguintes iniciativas: 

- Na iniciativa promovida pelo Município de Peniche, Passagem de ano, nomeadamente com a 

atuação do grupo “Ómega” e lançamento de fogo-de-artifício. Uma iniciativa que apesar das 

condições climatéricas, contou com a presença de milhares de pessoas. O senhor Vice-

Presidente aproveita a oportunidade para desejar a todos os funcionários da autarquia e 

munícipes um feliz ano de 2013. 

- Sobre a segunda edição do MOCHE Capítulo Perfeito Presented by Rip Curl, o senhor Vice-

Presidente, Jorge Amador, esteve presente na conferência de imprensa, que decorreu no Farol 

Design Hotel, em Cascais, e contou com as intervenções de Rui Costa, um dos responsáveis pela 

organização; Isabel Corte-Real, brand manager da MOCHE, Francisco Spínola, diretor de 

marketing da Rip Curl Portugal, e os atletas Rodrigo Herédia, Edgar Nozes e Vasco Ribeiro. A 

lista de surfistas que serão submetidos a votação pública para apuramento dos 14 finalistas que 

vão disputar a segunda edição do MOCHE Capítulo Perfeito Presented by Rip Curl, evento que 

vai reunir os melhores tube riders nacionais em condições de gala na praia de Supertubos.  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que receber o MOCHE Capítulo Perfeito em 

Peniche é para nós motivo de orgulho, satisfação mas também de preparação. A montagem 

daquele estádio na praia de Supertubos é uma responsabilidade acrescida, tanto do ponto de 
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vista logístico como ambiental. Com a colaboração do clube local e com a experiência 

acumulada na realização de provas desta natureza, como é o caso do mundial de surf, vamos 

dar o nosso melhor para corresponder às expetativas de perfeição que este evento suscita. 

- Esteve presente na iniciativa de boas festas, no Dia de Reis, à população e seus autarcas, 

organizada pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, com a atuação da Banda Filarmónica “A 

Serrana”.» [sic] -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Deu conhecimento de que participou numa reunião com o Centro de Canoagem do Oeste e que 

assistiu à festa de Natal do lugar do Bolhos. ----------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento de como decorreu a reunião, que teve lugar na Oeste CIM, em que a 

empresa Sociedade Portuguesa de Inovação fez a apresentação do Programa Estratégico Oeste 

Portugal 2020, alinhado com as prioridades da estratégia Europa 2020 e o Programa Nacional 

Portugal 2020 e de acordo com as diretrizes do Quadro Estratégico Comum 2014-2020. ----------  

- Informou que já deu entrada na Assembleia da República a Proposta de Lei que estabelece o 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. ------------------------------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Agradeceu o documento enviado pelo senhor Vereador Jorge Abrantes, sobre a proposta 

técnica e financeira relativa a exploração e gestão integrada do sistema de distribuição de água e 

de drenagem de efluentes em regime de parceria por parte da Águas do Oeste, e sugeriu a 

discussão do assunto em reunião de Câmara, por não ser um assunto pacífico e entender que a 

decisão não pode ser tomada de um dia para o outro. O senhor Vereador Jorge Abrantes lembrou 

que, desde a primeira hora, tem sido disponibilizada toda a informação sobre este assunto a todo 

o executivo municipal e que, na reunião de dezembro, a quando da apresentação do documento 

referido pelo senhor Vereador Francisco Salvador, foi referido, pela generalidade dos municípios 

envolvidos, que o ano de 2013 não seria um ano propício ao desenvolvimento deste processo. ----    

- Perguntou, mais uma vez, qual o ponto de situação de uma moradia, sita na Rua de Santa Ana, 

em Peniche, propriedade do Município, nomeadamente se já foi iniciado o processo para 

desocupação da mesma, uma vez que a inquilina já faleceu e a atual ocupante não legitimou a 

ocupação nem a utiliza como residência, e lembrou que ainda não foi dado conhecimento à 

Câmara do teor do parecer jurídico emitido sobre o assunto. O senhor Vice-Presidente deu 

indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para fazer chegar cópia do 

referido parecer aos senhores vereadores. -------------------------------------------------------------------   

- Perguntou qual o desenvolvimento do processo da empresa Peniche Praia – Turismo e 

Construção, L.
da

, relativo a um edifício construído em terrenos do domínio público municipal, no 

Campo da República, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que o processo está com 

os serviços, para que deem cumprimento à deliberação de 27 de novembro de 2012. ---------------  

- Disse que o espaço do edifício, sito na Praça Professor António Alves Seara, em Peniche, que 

ficou destinado a estacionamento público, na sequência da aprovação da alteração ao uso 

previsto para aquele lote, se encontra sempre com o portão fechado. O senhor Vice-Presidente 

deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para enviar o Serviço de 

Fiscalização Municipal verificar o que se passa. -----------------------------------------------------------  

- Lembrou, novamente, a necessidade de se colocarem placas toponímicas em algumas artérias 

da cidade, nomeadamente na Avenida Monsenhor Bastos e na Praça Professor António Alves 

Seara. O senhor Vice-Presidente informou que o assunto está a ser tratado pela Junta de 

Freguesia de Ajuda e pelos serviços do Município. --------------------------------------------------------  
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- Lembrou, mais uma vez, o perigo que representa um terreno, sito na Rua Heróis do Ultramar, 

em Peniche, que se encontra a uma cota inferior à do passeio e cheio de canas e lixos. Sugeriu a 

sua limpeza e vedação para evitar algum acidente. O senhor Vice-Presidente informou que os 

proprietários já foram notificados para proceder à limpeza do terreno. ---------------------------------  

- Perguntou, mais uma vez, qual o ponto de situação da ocupação ilegal de terrenos municipais, 

situados junto às estradas marginais Norte e Sul. O senhor Vice-Presidente disse que o assunto 

será presente à próxima reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------  

- Sugeriu que os responsáveis pelo edifício sito na Rua Marquês de Pombal, em Peniche, onde 

funcionou um infantário, que se encontra atualmente devoluto, sejam notificados para fecharem 

os vãos que foram recentemente arrombados. O senhor Vice-Presidente disse que iria tratar do 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação da contratação de um empréstimo para recuperação do 

Bairro Fernão de Magalhães. O senhor Vice-Presidente informou que o empréstimo não chegou 

a ser contratado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o motivo para o logradouro de uma casa do Bairro do Calvário, arrendada pelo 

Município como habitação social, esteja cheio de automóveis, dando a ideia de se tratar de uma 

oficina. O senhor Vice-Presidente informou que se encontra a decorrer um processo para que o 

logradouro seja limpo. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Clarificou que as suas intervenções sobre a festa de passagem de ano no Baleal foram sempre 

com o intuito de se encontrarem as melhores soluções para que o evento e o local fossem 

honrados com a dignidade que merecem. Acrescentou que nada tem contra o evento ou contra 

quem o promove, apenas defende que o Baleal tenha eventos que o dignifiquem, para atrair cada 

vez mais pessoas. Disse que este ano, mais uma vez, o número de sanitários públicos instalados 

para apoio ao evento não foi suficiente. O senhor Vice-Presidente leu a correspondência trocada 

entre o Município e os organizadores do evento, onde a questão dos sanitários foi abordada. ------  

- Disse que o Município tem de encontrar uma solução para os caminhos situados junto ao lugar 

de Casais Brancos, uma vez que os entulhos que lá foram colocados não permitem a circulação 

de automóveis, porque ficam encalhados. O senhor Vice-Presidente disse que o Departamento de 

Obras Municipais está a trabalhar junto à ponte pedonal de acesso ao Parque do Baluarte, em 

Peniche, que irá ficar acessível em fevereiro, depois, a pedido da Junta de Freguesia de Atouguia 

da Baleia, irá tratar de uns caminhos junto ao lugar de São Bernardino e, depois, irá tratar dos 

caminhos de Casais Brancos. ----------------------------------------------------------------------------------    

- Disse que a Freguesia de Atouguia da Baleia não recebe as verbas dos subsídios atribuídos pela 

Câmara para pagamento das despesas com a manutenção do jardim público de Casal Moinho, há 

dois anos, e da eletricidade do ATL de Atouguia da Baleia, há ano e meio. Acrescentou que o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia quer saber se a Câmara pretende resolver estes dois 

protocolos. O senhor Vice-Presidente informou que as verbas se encontram no orçamento 

municipal, para que se efetuem os pagamentos, e que já foram solicitados orçamentos para ver se 

se conseguem melhores preços para a manutenção do jardim público de Casal Moinho. 

Acrescentou que lhe parece injusto que seja o Município a suportar os encargos com a 

eletricidade daquele ATL. -------------------------------------------------------------------------------------    

- Referiu que, não obstante a Câmara ter indeferido um pedido de ocupação da via pública com a 

exposição de artigos, na frente de um estabelecimento comercial, sito na Avenida Monsenhor 

Bastos, em Peniche, existem dois lugares de estacionamento ocupados com um estrado. O senhor 

Vice-Presidente informou que os exploradores do estabelecimento comercial já foram 

notificados para retirar o estrado. -----------------------------------------------------------------------------   
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Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Manifestou a sua satisfação pelo movimento e animação verificados na Avenida do Mar, em 

Peniche, na noite de passagem de ano, e felicitou todos os que estiveram envolvidos na 

organização do evento. -----------------------------------------------------------------------------------------   

- Perguntou de o Município já tomou posição sobre a situação da muralha, junto à praia do 

Quebrado, que se encontra com falta de algumas pedras na sua base, retiradas pela ação das 

marés. O senhor Vice-Presidente informou que foi enviado um convite ao senhor Secretário de 

Estado da Cultura para que visite Peniche, nomeadamente o estado de conservação do seu 

património histórico-militar. Acrescentou que o Arqueólogo Municipal e o Diretor do 

Departamento de Obras Municipais irão fazer um levantamento da situação para enviar para a 

Secretaria de Estado da Cultura. Lembrou que, nos casos que tem havido a necessidade de se 

realizar alguma intervenção urgente nas Muralhas de Peniche, o Município é que tem suportado 

os custos com a conservação do património do Estado. ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, 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 e quarenta minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das 

funções de Presidente, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 

ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo e assino. ----------------------------------------------------------------------------------------------  


