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ATA N.º 24/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013: 

 

Aos dezassete dias do mês de setembro 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, eram quinze horas e cinco minutos. -------------------  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, não participou na apreciação e votação dos pontos n.
os

 

583/2013 a 604/2013 da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal decidiu dar precedência ao período da ordem do dia. ---------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais sete 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.
os

 19, 20 e 21/2013, das reuniões camarárias 

realizadas nos passados dias 9 e 25 de julho e 6 de agosto de 2013, respetivamente, tendo sido 

dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos 

membros da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

576/2013 – Processo n.º L1/13, em nome de Pedro Martins Silvestre, para loteamento de uma 

propriedade, sita na Rua do Campo da Bola, em Ferrel. --------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 13 de setembro de 2013, deliberado proceder à audiência prévia, 

manifestando a intenção de indeferir, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, com os fundamentos constantes do 

parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 5 de setembro de 

2013, que aqui se dá por reproduzido e de que se anexou cópia à minuta da presente ata. ----------  

Deliberado, ainda, informar de que a Câmara Municipal está disponível para aprovar uma 

operação de loteamento para o local, desde que todos os seus lotes confinem com a Rua do 

Campo da Bola, para que seja garantida a continuidade da malha urbana. (M-Doc.1) ---------------  

 

577/2013 – Processo n.º 80/13, em nome de Consferrel – Construções Sociedade Unipessoal, 

L.
da

, para construção de um edifício de habitação coletiva, na Avenida do Mar, em Casais do 

Baleal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 17.09.2013 * Livro 104 * Fl.197 

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 29 de agosto de 2013, deliberado aprovar o projeto de arquitetura, 

nas condições dos pareceres técnicos da Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, 

datado de 28 de agosto de 2013, e da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 2 

de setembro de 2013, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se anexou cópia à 

minuta da presente ata. (M-Doc.2) ---------------------------------------------------------------------------  

 

578/2013 – Processo n.º L7/97, em nome de Rogério Lopes Barardo, para loteamento de uma 

propriedade, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, acompanhado do sexto pedido de 

alteração, apresentado por João Ricardo da Conceição e Paulo Jorge da Costa Pedro, para 

aumento da área de implantação dos lotes 19 e 23. --------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 26 de agosto de 2013, deliberado proceder à audiência prévia, 

manifestando a intenção de indeferir, com os fundamentos constantes do parecer técnico da 

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 14 de agosto de 2013, que aqui se dá 

por reproduzido e de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.3) ----------------------  

 

579/2013 – Processo n.º L12/97, em nome de NIS 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., para 

loteamento de uma propriedade, sita no gaveto formado pelas ruas Arquiteto Paulino Montez e 

Estado Português da Índia, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, 

agora, de duas propostas para relocalização de um dos equipamentos de deposição de RSU. ------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, datada de 12 de agosto de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se anexou 

cópia à minuta da presente ata, deliberado escolher a opção 2, que prevê que os equipamentos 

fiquem localizados junto ao edifício dos correios. (M-Doc.4) -------------------------------------------  

 

580/2013 – Processo n.º S12986/13, em nome de Maria de Lurdes Gameiro Brito, solicitando o 

cancelamento do ónus que recai sobre um prédio, sito em Casal Moinho, cujo terreno foi 

alienado pelo Município. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 12 de setembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que 

se anexou cópia à minuta da presente ata, deliberado autorizar o cancelamento do ónus. (M-

Doc.5) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

581/2013 – Informação, datada de 17 de setembro de 2013, da Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, sobre o arrendamento de um terreno, sito no Porto de Areia Sul, em 

Peniche, à empresa Porto de Areia Sul – Comércio de Bivalves, L.
da

. ----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  

1) Prorrogar o arrendamento pelo prazo de um ano, ou seja, até 29 de junho de 2014; --------------  

2) Notificar o arrendatário de que deve suspender a atividade/exploração do estabelecimento a 

partir do dia 23 de setembro de 2013, inclusive; -----------------------------------------------------------  

3) Suspender o pagamento da renda até que o estabelecimento seja reaberto ao público; -----------  

4) Que o Município de Peniche, o arrendatário, a Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos, em conjunto, definam a natureza da intervenção a 

realizar na zona envolvente ao estabelecimento, sendo que a prioridade será o troço que confina 

diretamente com o edifício; ------------------------------------------------------------------------------------  

5) Que, após decidida a intervenção e as suas quantificações, sejam negociadas as novas 
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condições do arrendamento, que serão objeto de aprovação pela Câmara Municipal. ----------------  

 

582/2013 – Processo para cedência de terrenos à Associação Mão Amiga do Lugar da Estrada, 

Consolação, Casal Moinho, Casal da Vala, objeto de decisão em 13 de novembro de 2012. -------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado alterar a alínea 1) da deliberação n.º 688/2012, de 13 de 

novembro, para passar a constar que serão cedidas duas parcelas de terreno, com as áreas de 

255,00 m
2
 e 1078 m

2
, assinaladas na planta de localização, que aqui se dá por reproduzida e de 

que se anexou cópia à minuta da presente ata, mantendo-se as restantes condições da cedência. 

(M-Doc.6) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador não participou na 

apreciação e votação dos pontos n.
os

 583/2013 a 604/2013. ----------------------------------------------  

 

583/2013 – Informação, datada de 13 de setembro de 2013, da Secção de Património e 

Aprovisionamento, solicitando parecer prévio vinculativo para a celebração de um contrato de 

aquisição de serviços.-------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável para a contratualização de um 

trabalhador, recorrendo a uma empresa de trabalho temporário para a cedência de pessoal, de 

modo a garantir a execução das atividades do serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho, 

nos termos do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. (NIPG 13100/13) --------------  

 

584/2013 – Carta, datada de 13 de outubro de 2011, da Loja da Documentação – Gestão de 

Condomínios, solicitando uma intervenção num edifício, sito na Rua Cidade de Seia, n.º 2, em 

Peniche, para evitar infiltrações, alegando que as obras efetuadas pelo Município na zona 

envolvente ao edifício originaram o aparecimento de infiltrações/humidades nas arrecadações. ---  

DELIBERAÇÃO: Deliberado informar que a impermeabilização dos edifícios não é da 

responsabilidade do Município. (NIPG 16242/11) ---------------------------------------------------------  

 

TOPONÍMIA: 

 

585/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o nome de Bairro Casalinho do Pescador à 

artéria que nasce no Largo Alto dos Frades e segue no sentido sul, no lugar de São Bernardino, 

freguesia de Atouguia da Baleia. Segundo a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, que 

apresentou a proposta, trata-se do nome pelo qual a artéria é conhecida pela população. (NIPG 

8475/13 e 13258/13) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

586/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o nome de Travessa Frente da Igreja à artéria 

que nasce na Rua de Santo António e segue no sentido norte, no lugar de Bolhos, freguesia de 

Atouguia da Baleia. Segundo a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, que apresentou a 

proposta, trata-se do nome pelo qual a artéria é conhecida. (NIPG 8599/13, 11963/13 e 

13258/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

587/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o nome de Rua da Gualdina à artéria que 

nasce na Rua Rio da Catrina e segue no sentido nascente, paralela e imediatamente a norte da 

Rua das Cercas, na vila e freguesia de Ferrel. Segundo a Junta de Freguesia de Ferrel, que 

apresentou a proposta, esta é a designação utilizada para a zona, há muitos anos. (NIPG 9205/13 

e 13258/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

588/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o nome de Rua do Conde à artéria que nasce 
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na Rua Rio da Catrina e segue no sentido nascente, paralela e imediatamente a sul da Rua do 

Campo da Bola, na vila e freguesia de Ferrel. Segundo a Junta de Freguesia de Ferrel, que 

apresentou a proposta, o topónimo justifica-se por ser uma zona que, em tempos, foi propriedade 

de um conde. (NIPG 9205/13 e 13258/13) ------------------------------------------------------------------  

 

589/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta da Junta de Freguesia de São Pedro, 

deliberado atribuir o nome de Rua Passos de D. Leonor à artéria situada entre o Caminho do 

Farol e a Estrada Marginal Sul, na cidade de Peniche, freguesia de São Pedro. (NIPG 12909/13 e 

13258/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

590/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta da Junta de Freguesia de Ajuda, 

deliberado atribuir o nome de Rua do Forte da Luz à artéria situada entre o Caminho do Forte da 

Luz e a Rua do Porto de Areia Norte, na cidade de Peniche, freguesia de Ajuda. (NIPG 12088/13 

e 13258/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

591/2013 – Informação, datada de 13 de setembro de 2013, do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, apresentando uma proposta de permuta do fogo atribuído a Maria Cristina 

Castro Delgado, pelo fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi – 5.º C, em Peniche. ------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a permuta do fogo e fixar o valor da renda em 54,00 

euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos 

aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------  

 

592/2013 – Informação, datada de 16 de setembro de 2013, do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado 

familiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua 1.º de Maio, Bloco 2 – 1.º esquerdo, 

em Peniche, ao agregado familiar de Gerné de Aragão Martins e fixar a renda em 60,02 euros 

mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos 

aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------  

 

593/2013 – Informação, datada de 13 de setembro de 2013, do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado 

familiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi – 6.º 

D, em Peniche, ao agregado familiar de Cidália Maria Gaio Coelho e fixar a renda em 24,25 

euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos 

aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

594/2013 – Proposta de Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Incluindo os de Corrupção e de 

Infrações Conexas do Município de Peniche. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o Plano de Prevenção supramencionado, cujo texto aqui 

se dá por reproduzido e ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.7) ----------------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
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595/2013 – Protocolo celebrado entre o Município de Peniche, a Comunidade Intermunicipal do 

Oeste e a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, em 17 de setembro de 2013, no 

âmbito da Campanha de promoção da marca Oeste Portugal, associada ao Moche Pro Portugal 

by Rip Curl 2013, que decorrerá de 9 a 20 de outubro, no concelho de Peniche. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que aprovou 

o texto do protocolo celebrado, que aqui se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da 

presente ata. (M-Doc.8) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Solicitações para apoio financeiro, logístico e material: --------------------------------------------------  

 

596/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 10,55 euros, ao 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de refeições servidas 

na cantina do Centro no mês de agosto de 2013. (NIPG12775/13) --------------------------------------  

 

597/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Duarte Nuno Ferreira 

Simões, residente em Ribafria, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, 

sita em Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa 

Operacional Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA2012) ---------  

 

598/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Diogo Filipe Salvador 

Isidro, residente em Consolação, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de 

Ataíde, sita em Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa 

Operacional Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA1867) ---------  

 

599/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Francisco Marques 

Ferreira, residente em Coimbrã, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, 

sita em Peniche, devendo ser requerido à escola o pedido de reembolso ao Programa 

Operacional Potencial Humano, conforme parecer do Pelouro da Educação. (DEA1769) ---------  

 

600/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Henrique Teodoro da 

Silva Pata, residente em Geraldes, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de 

Ataíde, sita em Peniche, conforme parecer pelo Pelouro da Educação. (DEA2268) -----------------  

 

601/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno João Miguel Martinho 

Oliveira, residente em Coimbrã, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de Ataíde, 

sita em Peniche, conforme parecer pelo Pelouro da Educação. (DEA2085) ---------------------------  

 

602/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Ricardo Santos Rocha, 

residente em Serra d'El-Rei, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3/S de Josefa de 

Óbidos, sita em Óbidos, conforme parecer pelo Pelouro da Educação. (DEA2261) ------------------  
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603/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado não comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Abel Anastácio 

Henriques, por estar matriculada num curso apoiado pelo Programa Operacional Potencial 

Humano e poder beneficiar do apoio deste programa, conforme parecer do Pelouro da Educação. 

(DEA2159) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Tendo regressado à reunião, o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou na apreciação e 

votação do ponto que se segue. -------------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

604/2013 – Informação, datada de 2 de setembro de 2013, do Departamento de Obras 

Municipais, sobre a colocação de uma lomba/passadeira na Avenida do Mar, em Casais do 

Baleal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a colocação da lomba/passadeira e da sinalização 

vertical inerente, conforme indicado na planta de implantação apresentada pelo Departamento de 

Obras Municipais, que aqui se dá por reproduzida e de que se anexou cópia à minuta da presente 

ata. (M-Doc.9) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: 

Registou a relação exemplar e de respeito entre todos os membros da Câmara Municipal no 

mandato que terminará este ano. Agradeceu aos trabalhadores do Município que acompanharam 

as reuniões do executivo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de setembro, assinou a escritura de doação de um terreno ao Centro de Solidariedade 

Social, Cultura e Convívio de Geraldes. ---------------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de setembro, participou na reunião do Conselho estratégico do Programa Oeste 2020.  

- No dia 5 de setembro, participou na reunião da Oeste CIM. --------------------------------------------  

- No dia 5 de setembro, participou na receção ao Governador 2013-2014 do Distrito 1960 do 

Rotary Internacional, senhor Fernando Martins. -----------------------------------------------------------  

- No dia 6 de setembro, reuniu-se com o Secretário de Estado do Mar, tendo abordado diversos 

assuntos, nomeadamente o piso da ribeira velha, junto à marina de recreio, um buraco existente 

no molhe do Porto de Areia Sul e a elaboração do projeto para extensão do esporão 

perpendicular ao molhe Oeste. ------------------------------------------------------------------------------- ,  

- No dia 6 de setembro, participou na sessão de encerramento da Semana Tanto Mar 2013. -------  

- No dia 7 de setembro, acompanhou a terceira etapa do Peniche Paddle Series powered by SET. 

Valorizou o trabalho da atual direção do Península de Peniche Surf Club. ----------------------------  

- No dia 8 de setembro, participou num almoço na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa 

de Casais de Mestre Mendo. Felicitou a coletividade pelas atividades desenvolvidas, 

nomeadamente a organização de mais uma festa anual. ---------------------------------------------------  

- No dia 9 de setembro, reuniu-se com a empresa Haliotis, sobre a propriedade de terrenos sitos 

em Casal da Ponte. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de setembro, reuniu-se com a empresa Porto de Areia Sul – Comércio de Bivalves, 

L.
da

, sobre o arrendamento de um terreno sito no Porto de Areia Sul. ----------------------------------  
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- No dia 13 de setembro, recebeu o Presidente do Comité Olímpico de Portugal, no Centro de 

Alto Rendimento do Surf. Informou que o modelo de gestão dos centros de alto rendimento está 

a ser reformulado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 14 de setembro, esteve presente na inauguração do memorial erigido pela comunidade 

paroquial de Peniche a Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, responsável pelas 

paróquias de Peniche entre os anos de 1947 e 2008. O senhor Presidente da Câmara reiterou o 

interesse da autarquia em erigir um monumento, em local e condições a acordar, para reconhecer 

tudo o que Monsenhor Bastos representa para a cidade de Peniche. ------------------------------------  

- No dia 15 de setembro, esteve presente na inauguração do Surfers Lodge Peniche, em Casais 

do Baleal. Informou que o promotor do empreendimento agradeceu o emprenho do Município de 

Peniche no desenvolvimento do processo de construção da unidade hoteleira. Felicitou o 

promotor pela natureza e qualidade do empreendimento e pela criação de posto de trabalho. ------  

- No dia 16 de setembro, reuniu-se com a empresa Construções Vila Maria. -------------------------  

- No dia 16 de setembro, assinou o protocolo no âmbito da Campanha de promoção da marca 

Oeste Portugal, associada ao Moche Pro Portugal by Rip Curl 2013, que decorrerá de 9 a 20 de 

outubro, no concelho de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 3 a 17 de setembro do 

corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas: 

- No workshop sobre Renda de Bilros de Peniche, integrado no âmbito do programa da Semana 

“Tanto Mar”. Esta iniciativa teve lugar pelo segundo ano consecutivo na Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar e contou com a participação de 50 jovens com idade 

compreendidas provenientes de todas as localidades do país. Esta ação assumiu-se como mais 

uma forma de divulgação desta arte ao nível nacional, associando-a à cultura costeira e fazendo 

jus ao mote “terra de redes, terra de rendas”.  

- Na receção ao Governador do Rotary Club, no dia 5 de setembro, no Salão Nobre do Edifício 

Paços do Concelho;  

- No XVII Festival de Bandas Filarmónicas, promovido pela Junta de Freguesia de Serra d’El-

Rei, no dia 8 de setembro; 

- Na cerimónia do XV Encontro Nacional Motard;  

- Na missa comemorativa dos 66 anos da entrada do Monsenhor Manuel Bastos na paróquia da 

Peniche e na inauguração do Memorial em sua homenagem, no dia 14 de setembro. Fez uma 

referência ao autor do memorial, senhor Carlos Oliveira, elogiando a qualidade das suas obras. 

Sugeriu que se pense numa forma de homenagear o cantor Beto, sugerindo a ereção de um 

busto. Deixou uma palavra de reconhecimento público pelo sucesso da carreia do grupo 

Némanus, que atuarão no Coliseu de Lisboa, no dia 19 de outubro; 

- Na abertura do Surfers Lodge Peniche, no dia 15 de setembro, em Casais do Baleal, freguesia 

de Ferrel. 

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

- Na reunião Ordinária da Câmara Municipal de Peniche, de 3 de setembro; 

- Na reunião do Conselho de Administração dos SMAS; 

- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia;  

- Na reunião do Conselho Geral da EB 2.3 D. Luís de Ataíde;  

- Na reunião com todos os assistentes operacionais do concelho afetos aos vários Agrupamentos 

Escolares a propósito do alargamento do horário de trabalho; 

- Na visita às diversas obras municipais em curso;  

- Na reunião com a Inspetora da GERTAL sobre a abertura do ano letivo e as respetivas 
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refeições escolares; 

- Na reunião com a Rip Curl sobre a organização do Rip Curl Pro Portugal 2013, agendado de 

9 a 20 de outubro em Peniche;  

- Na reunião com a PAC – Peniche Amigos Clube a propósito do início da nova época 

desportiva;  

- Nas reuniões com os vários profissionais de ensino sobre o lançamento do Ensino Pré-escolar 

nos mais diversos estabelecimentos de Peniche e Concelho, nos dias 10 e 11 de setembro, a 

saber:  

- Jardim-de-infância de Geraldes;  

- Jardim-de-infância de Lugar da Estrada; 

- Jardim-de-infância de Casal Moinho;  

- Jardim-de-infância da Colónia Balnear;  

- Jardim-de-infância do Filtro;  

- Jardim-de-infância do Alemão;  

- Jardim-de-infância de Bufarda;  

- Jardim-de-infância de Ribafria;  

- Jardim de Infância da Prageira.  

- Na reunião com o Centro Social da Bufarda e com os vários técnicos municipais sobre a 

marcação do recinto da Feira Mensal. 

- Na reunião com a senhora D. Luísa Santos e com os diversos serviços municipais sobre a 

manutenção de espaços verdes, entre outros assuntos associados aos loteamentos sitos na Rua 

António Vala de Saldanha. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, prestou as seguintes informações: 

- A obra da casa mortuária de Peniche está quase concluída, faltando apenas a parte elétrica. 

- O piso da feira da Bufarda ficará concluído amanhã. 

- Os contentores de lixo estão a ser lavados. 

- O caminho agrícola Bufarda-Atouguia da Baleia irá ser intervencionado. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, fez um reconhecimento público a todos os 

trabalhadores da autarquia, pelos trabalhos que realizaram ao longo deste último mandato, 

apesar de tantos problemas que os últimos governos lhes colocaram, nomeadamente o 

congelamento de subsídios, a redução de salários, redução do valor das horas extraordinárias. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, referiu-se à forma cortês como decorreram as 

reuniões da Câmara Municipal no mandato que agora termina.» --------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Referiu-se ao ambiente de bem-estar que sentiu nas reuniões de Câmara, ao longo do mandato 

que agora termina, pela relação de respeito mútuo entre os eleitos, e agradeceu a todos os 

membros da Câmara o facto desta sua primeira experiência como membro de um executivo 

municipal ter sido positiva. ------------------------------------------------------------------------------------  

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de setembro, esteve presente na festa do ATL do Município de Peniche. Valorizou o 

trabalho realizado por esta valência do Município. --------------------------------------------------------  

- No dia 7 de setembro, esteve presente na inauguração da exposição Mostrar São Bernardino, 

que está patente na Fortaleza de Peniche. -------------------------------------------------------------------  

- No dia 8 de setembro, assistiu ao Festival de Folclore Infantil de Geraldes. ------------------------  

- No dia 14 de setembro, esteve presente na inauguração do memorial a Monsenhor Bastos. 

Felicitou os promotores da iniciativa. ------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Disse que o mandato que agora termina se desenvolveu num período muito desfavorável para o 

poder local, mas ao qual a Câmara Municipal, com rigor e planeamento, conseguiu responder e 

atenuar esse conjunto de adversidades. ----------------------------------------------------------------------   

- Informou que se reuniu com o Grupo Desportivo de Peniche, para tratar do processo de 

concessão do direito de superfície sobre uma parcela de terreno, sita na Avenida do Porto de 

Pesca, onde se encontra instalado um posto para abastecimento de combustíveis. -------------------  

- Deu conhecimento de que a obra de saneamento que está a ser realizada em Ferrel foi 

prorrogada por 15 dias. O Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento fez um ponto de situação da obra, que estará concluída na próxima semana. O 

Diretor Delegado dos SMAS deu também conhecimento do ponto de situação do processo de 

recuperação do antigo depósito elevado de Peniche, conhecido como Filtro de Peniche de Cima.  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Disse que está preocupado com a ampliação do estacionamento do Hotel da Praia Norte, uma 

vez que será executada sobre um talude que limita a propriedade e a opção de suporte de terras 

poderá ser a construção de um muro, que ficará excessivamente alto. O senhor Presidente da 

Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para comunicar 

a preocupação do senhor Vereador ao Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Sugeriu que, aquando dos arranjos exteriores do Filtro de Peniche de Cima, se preservasse a 

memória da vala comum dos náufragos do navio San Pedro de Alcantara. O senhor Presidente 

da Câmara disse que a sugestão do senhor Vereador ficará registada. ----------------------------------  

- Sugeriu a reformulação do estacionamento da Rua António da Conceição Bento, em Peniche, 

uma vez que não se justifica a proibição de estacionar em frente de alguns estabelecimentos 

comerciais, por terem mudado de ramo de atividade, como um antigo stand de automóveis, ou 

por se encontrarem encerrados, como um antigo supermercado. O senhor Presidente da Câmara 

disse que a sugestão do senhor Vereador ficará registada. ------------------------------------------------  

- Sugeriu a criação de dissuasores de velocidade ao longo da Avenida da Praia, entre Peniche e o 

Baleal, nomeadamente com a diferenciação do piso da via, aplicando calçada em alguns troços, 

ou a colocação de lombas. O senhor Presidente da Câmara disse que a sugestão do senhor 

Vereador ficará registada. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou o que se passa com o lago que existe no Campo da República, em Peniche, que se 

encontra tapado com estrados. O senhor Presidente da Câmara informou que o lago foi muito 

danificado durante a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. ------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de reposição da legalidade no Sítio da Água 

Doce, em Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara disse que será um processo que 

deverá ser retomado após as eleições, mas que também depende da estabilidade dos órgãos do 

poder central. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de ocupação ilegal de terrenos municipais. -----  

- Disse que o mandato que agora termina foi simpático. Não esteve sempre de acordo com as 

deliberações tomadas e procurou pautar a sua ação nas reuniões do executivo com o espírito do 

serviço público, para que os beneficiários fossem o concelho, os munícipes e o município, tendo 

alinhado mais pela consciência do que pela ideologia do partido, o que se refletiu em algumas 

diferenças nos resultados das votações em sede de Câmara Municipal e de Assembleia 

Municipal. Procurou respeitar quem ganhou as eleições, por considerar que é quem tem o poder 

que deve governar de acordo com o que submeteu a sufrágio. Espera que quem for eleito, no 

próximo dia 29 de setembro, tenha um espírito de defesa do interesse público e de respeito pelos 

restantes eleitos, que reconheceu ter existido no atual mandato, e salvaguardem do bem-estar da 
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população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se à homenagem prestada a Monsenhor Bastos, por ser uma figura de relevo para a 

cidade de Peniche, a quem os reconhecimentos têm sido poucos, mas que por certo haverá outras 

oportunidades de o homenagear. ------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que concordar com a sugestão do senhor Vice-Presidente de se homenagear o cantor 

Beto. O senhor Presidente da Câmara disse que é preciso encontrar o momento e os 

protagonistas certos, para que não haja aproveitamentos, e envolver a família. -----------------------  

- Disse que não tem nada contra nenhuma esplanada do concelho de Peniche, mas que há uma 

que o incomoda, localizada no Largo Dr. Manuel Pedrosa, em Ferrel, licenciada pela Junta de 

Freguesia de Ferrel, por considerar que coloca em perigo a segurança das pessoas e das viaturas. 

Acrescentou que foi aberto um vão na fachada poente do edifício para dar acesso à esplanada 

sem licenciamento e sem a oposição do Município. O senhor Presidente da Câmara informou que 

está a decorrer um procedimento relativamente ao vão aberto na fachada e disse que iria solicitar 

ao Comandante Operacional Municipal e ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

para verem as medidas que podem ser tomadas para salvaguardar as condições de segurança. ----  

- Disse que gostava de ter uma explicação para o perfil de um arruamento que está a ser 

executado em Casais do Baleal, perpendicular à Avenida do Mar. O senhor Presidente da 

Câmara solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que solicite ao 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística uma informação sobre o projeto e a 

execução do arruamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que a experiência de vereador ao longo deste mandato foi gratificante e de aprendizagem, 

tendo votado sempre em consciência, sem seguir a orientação do partido. Acrescentou que o 

mandato decorreu durante um período conturbado para o país, mas que foram feitas coisas 

interessantes, podendo ter sido feitas ainda mais coisas. Reconheceu que foram discutidos 

assuntos de alguma importância, devendo prevalecer a defesa dos interesses das populações. 

Reconheceu, também, que não é fácil governar em condições adversas e espera que quem vem a 

seguir tenha comportamentos idênticos, para não dizer melhores, desde a discussão das ideias às 

atitudes para com as pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Disse que gostaria de ver concretizada uma sugestão que, em tempos, apresentou e que diz 

respeito à instalação de um posto de apoio (abastecimento de água e despejo) para 

autocaravanas, à entrada da cidade, na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, no local onde 

esteve instalado um posto de combustíveis. O senhor Presidente da Câmara disse que a sugestão 

ficará registada para, por certo, ser considerada aquando da ocupação do espaço. -------------------  

- Referiu que, sendo esta reunião a última do mandato, se sente com a consciência de ter 

exercido o cargo de vereador com toda a disponibilidade, responsabilidade e competência, com o 

propósito único de servir o concelho de Peniche e a sua população, honrando assim o mandato 

que lhe foi conferido nas eleições de 2009. Disse que, pessoalmente, se sente mais rico, não só 

pelo acréscimo de conhecimento que obteve sobre a realidade do concelho e as complexidades 

da sua gestão, como pelos novos relacionamentos pessoais criados. Referiu que aprendeu a 

respeitar mais a função de autarca com funções executivas, constatando ser um lugar de imenso 

desgaste pessoal, de grande exigência ao nível da disponibilidade pessoal, competência técnica e 

política. Valorizou o relacionamento vivenciado entre os membros da Câmara que se revelou 

muito cordial e de grande respeito mútuo. Realçou o facto de, embora num quadro de maioria 

executiva, sempre lhe ter sido dado conhecimento sobre todas as matérias, referindo que sempre 

se sentiu considerado e que também retribuiu da mesma forma. Considerou que, embora em 
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condições difíceis, foi um mandato produtivo e de satisfação para todos os membros da Câmara. 

Cumprimentou todos os dirigentes e trabalhadores do Município, a quem agradeceu a 

disponibilidade que sempre demonstraram. -----------------------------------------------------------------  

 

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 e cinco minutos, o senhor 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 com ele assino. --------------------------  


