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ACTA N.º 21/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2008: 
 
Aos dezanove dias do mês de Maio do ano dois mil e oito, nesta cidade de Peniche, 

edifício dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas 
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Joaquim Raul Gregório Farto e Francisco Manuel Pinto da França Salvador, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos. 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não esteve presente na reunião, por motivo de 

assistência à família. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves apenas participou na reunião até às dezasseis horas e 

quarenta e cinco minutos, antes de iniciado o 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. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E CHAMADA À EFECTIVIDADE DO SUBSTITUTO: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 16 de Maio corrente, do Vereador, Senhor Francisco 

Manuel Pinto da França Salvador, solicitando a suspensão do seu mandato de 21 a 27 de Maio 
corrente, nos termos do disposto nos artigos 77.º e 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por 
se encontrar ausente do país. 

- A Câmara deliberou deferir o pedido e chamar à efectividade de funções o candidato 
que se segue na respectiva lista (PSD), Senhora Clara Maria Bruno Filipe, nos termos do n.º 7 do 
artigo 77.º daquela Lei. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
- Maria Carolina Azevedo e Silva, que se queixou dos barulhos provocados pelo latir de 

canídeos e perguntou quais as medidas objectivas que vão ser tomadas com vista à reposição da 
legalidade e condições de saúde pública relativamente a um canil instalado na Rua da Cruz das 
Almas, em Peniche. O Senhor Presidente da Câmara informou das diligências e acções de 
sensibilização e de fiscalização desenvolvidas com vista à resolução do assunto, nomeadamente 
no âmbito da construção de canil intermunicipal, recolha de cães vadios, campanha sobre 
animais de raça perigosa, disponibilização de sacos e pinças, identificação do número de animais 
e diminuição do impacto sonoro e da quantidade de animais. Procedeu, ainda, à leitura de 
abaixo-assinado sobre posição contrária à reclamação efectuada, tendo determinado, também, que 
se remetessem à reclamante os diversos pareceres elaborados pela Médica Veterinária Municipal. 

- Carlos Nunes Martins, que solicitou informação sobre o pedido efectuado para a 
compra de parcela de terreno confinante com um prédio rústico que possui junto à Estrada 
Municipal entre Ferrel e Casais de Mestre Mendo. O Director do DPGU informou que o 
processo se encontra ainda para análise, após levantamento topográfico efectuado, podendo, o 
requerente, se o desejar apresentar novo estudo para apreciação. 
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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: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 6 de Maio, no Conselho de Direcção da ADRO; 
- No dia 7 de Maio, na 1.ª reunião do Fórum Permanente Assuntos do Mar, onde foram 

eleitos quatro membros da sociedade civil; 
- No dia 7 de Maio, com a Assessora Fernanda Paula Oliveira, no âmbito da prestação de 

serviços de consultadoria ao Município; 
- No dia 15 de Maio, da Direcção da Associação Berlenga – Laboratório de 

Sustentabilidade; 
- No dia 16 de Maio, em Silves, sobre o Projecto Rede ECOS, no âmbito de acção 

preparatória para candidatura ao QREN. 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ainda, das iniciativas, actividades e 

eventos em que participou: 
- No dia 6 de Maio, na preparação do Dia Nacional do Pescador, tendo sido endereçado 

convite ao Senhor Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; 
- No dia 6 de Maio, no seminário promovido pela CCDRLVT sobre energia; 
- No dia 8 de Maio, na apresentação da versão preliminar do Plano Estratégico de 

Habitação, acompanhado pela Adjunta do GAP e Técnica de Serviço Social, Dr.ª Manuela 
Gomes; 

- No dia 8 de Maio, na iniciativa promovida sobre o “Dia da Europa”, na Escola 
Secundária de Peniche. Manifestou a disponibilidade da Câmara em colaborar nas iniciativas a 
levar a efeito no âmbito do 50.º aniversário da referida escola; 

- No dia 9 de Maio, na 10.ª Gala do Grupo Lena, onde foi apresentado o projecto 
“Vivomar” que a Câmara irá acompanhar a convite da empresa; 

- No dia 10 de Maio, na prova do Campeonato da Europa de Triatlo, a convite da 
Federação Portuguesa de Triatlo, e em que foi vencedora a triatleta Vanessa Fernandes. 
Determinado remeter à atleta e federação um voto de felicitações pelo resultado alcançado; 

- No dia 10 de Maio, na sessão de inauguração da exposição sobre a Berlenga promovida 
pela Fábrica Ciência Viva, em Aveiro; 

- No dia 11 de Maio, na sessão de abertura e encerramento do torneio de sueca 
organizado pela Associação Cultural D. Inês de Castro, em Coimbrã; 

- No dia 12 de Maio, na sessão de tomada de posse dos novos corpos gerentes do Centro 
Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, onde exprimiu um voto de reconhecimento 
aos órgãos representativos que terminaram o seu mandato e o desejo de felicidades no exercício 
das suas funções e a disponibilidade do Município aos novos elementos que compõem o Centro 
Social; 

- No dia 13 de Maio, na conferência de imprensa sobre a promoção do destino de Peniche 
levada a efeito no Restaurante D. Tonho, no Porto; 

- No dia 14 de Maio, na apresentação do programa “Mais Centro”, em Leiria, com a 
presença do Senhor Secretário de Estado da Administração Local, que culminará com a 
assinatura de protocolo; 

- No dia 15 de Maio, no ESTM, em acção subordinada ao tema “Artes em Cocktail”; 
- No dia 16 de Maio, em jantar promovido no Porto e associado a acção gastronómica de 

promoção do destino de Peniche no âmbito do Festival Sabores do Mar, e que contou com a 
actuação do grupo musical Miosótis, nesse dia e do Rancho Folclórico “As Lavadeiras dos 
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Bolhos”, no dia seguinte. Aproveitou para distribuir documentação sobre Peniche e agradecer ao 
proprietário do estabelecimento D. Tonho e do Restaurante Estelas a disponibilidade manifestada 
para o êxito da promoção; 

- No dia 18 de Maio, na 1.ª etapa da Estafeta Peniche/Fátima em atletismo; na recepção, à 
chegada de Fátima e no jantar realizado na cantina do Centro Social. Manifestou o seu 
reconhecimento e agradecimento ao Senhor António Venâncio e Direcção do Centro Social pela 
realização da iniciativa e ao Reitor do Santuário de Fátima pela disponibilidade em ter recebido 
os participantes; 

- No dia 18 de Maio, na sessão de entrega de prémios do 5.º Circuito Universitário de 
Surf, promovido pelo ESTM com o apoio do Município, e a quem felicitou pela iniciativa; 

- No dia 18 de Maio, na sessão de entrega de prémios da prova de jet ski organizado pela 
Federação Portuguesa respectiva e em que estiveram presentes participantes de todo o país. Foi 
manifestado à Câmara o desejo de reedição no próximo ano, assunto que será analisado em 
devido tempo. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, por último, ter recebido uma técnica da 
CCDRCentro no âmbito da preparação de trabalhos relacionados com o “Cluster do Mar” e que 
tem associado o desenvolvimento de plano sobre a actividade marítima. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 

13 a 19 de Maio corrente: 
Reuniões: 
- Com a Comissão Executiva Instaladora do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

para ultrapassar as dificuldades relacionadas com a realização da Feira do Ensino, Formação e 
Emprego; 

- De autarcas responsáveis pelos Pelouros da Educação do Oeste, para debater a proposta 
de contratualização de competências nesta área, para os Municípios; 

- Com a Direcção da Associação de Motociclismo de Peniche, sobre a 10.ª edição do 
Encontro Motard’s de Peniche, a ter lugar nos dias 12, 13 e 14 de Setembro do corrente ano e 
sobre a candidatura desta associação ao Dia do Motociclista, um evento que poderá mobilizar 
mais de 20 mil pessoas, a ter lugar em Abril de 2009; 

- Com técnicos, moradores e representantes da TMN sobre a possibilidade de ser 
encontrada uma nova localização para uma antena, em São Bernardino, propriedade da referida 
empresa. 

Outras actividades e eventos: 
- No dia 16 de Maio, no Porto, em algumas iniciativas de promoção de Peniche, integrada 

na Semana de Peniche; 
- Na entrega de prémios do Torneio de Futebol, promovido pelo Sporting Clube da 

Estrada; 
- Na entrega de prémios do campeonato de Jetski, que decorreu nos dias 17 e 18 de Maio 

do corrente ano; 
- Na entrega de prémios do Circuito Universitário de Surf e Bodyboard – Escola Superior 

de Tecnologia do Mar. 
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento, ainda, da evolução das seguintes obras a 

cargo do DOM: 
Obras concluídas esta semana: 
- Construção de passeios na Rua dos Arneiros, em Geraldes; 
- Aplicações de tapetes no Largo da Consolação; 
- Reparação de diversos caminhos na Marginal Sul; 
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Obras em curso: 
- Remodelação do balneário B4 do Parque Municipal de Campismo; 
- Aplicação de massa asfáltica na Rua dos Arneiros, em Geraldes; 
- Pintura de passadeiras e lombas, nos Casais do Júlio; 
- Construção da ciclovia, na Avenida do Mar, Baleal/Ferrel. 
O Senhor Vice-Presidente informou, por último, que a Delta Cafés iria patrocinar o 

Certame da Mostra de Rendas de Bilros de Peniche, promovido pelo Pelouro da Cultura, de 25 a 
27 de Julho de 2008. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Concretizou-se a autorização da ESTMO relativamente à continuidade das obras de 

construção da Estação Elevatória de São Bernardino; 
- Foi recebido nos SMAS pedido de reunião sobre o Plano de Reordenamento da 

Albufeira do Rio de São Domingos. Confrontados com a nova versão cujas regras e adaptação 
não são condizentes com as posições assumidas pelo Município; 

- Foi apresentado, na AMO, a 2.ª fase do estudo de mobilidade e transportes; 
- Participou em diversas reuniões relacionadas com a implantação do processo de 

certificação de qualidade dos Serviços de Higiene e Limpeza; 
- A obra de saneamento de Geraldes/São Bernardino está em fase de conclusão; 
- Está prevista uma intervenção no terreno adjacente ao prédio “Verde Mar”; 
- Encontra-se em apreciação a eventual celebração de parcerias de âmbito privado com o 

Município. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Deu conhecimento, a pedido do próprio, que o Senhor Vereador Paulo Rodrigues não 

comparecerá à reunião por motivos de assistência à família. Deliberado considerar a falta justificada. 
Solicitou as seguintes informações: 
- Para quando está prevista a realização da reunião da comissão que foi constituída no 

âmbito do processo relacionado com o Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 
- Qual o ponto de situação do processo relativo ao “Modelo”. O Director do DPGU 

informou que o processo tem tido acompanhamento e que foi apresentada nova versão em nome 
da empresa Conventopen. O Senhor Presidente da Câmara declarou que iria ser muito exigente 
em termos da arquitectura apresentada; 

- Se houve alguma autorização e aprovação camarária relativamente à instalação da 
antena de radiocomunicações em São Bernardino. O Senhor Presidente da Câmara informou que 
o processo foi objecto de contestação judicial por ter sido declarado o deferimento tácito do 
pedido, sendo que se está a diligenciar encontrar-se um espaço próprio que satisfaça os requisitos 
legais e que possa servir os operadoras TMN e Vodafone; 

- Sugeriu que, à semelhança do que se tentou fazer no ano anterior, se procedesse à 
realização de inquérito sobre o grau de satisfação dos visitantes no âmbito do Festival Sabores do 
Mar, com vista a poder-se fazer uma avaliação criteriosa sobre se os objectivos foram alcançados 
e respectivo retorno. Questionou sobre a ideia do evento ser um sucesso quando não tem sido 
feita qualquer avaliação. O Senhor Presidente da Câmara informou que irá ser feita a avaliação 
tendo em conta as diversas dimensões e actividades que vão ser desenvolvidas. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Solicitou esclarecimento mais exaustivo sobre a construção do Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia, nomeadamente que candidatura foi feita, qual o ponto de situação e se tem 
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condições para ser aprovada. O Senhor Presidente da Câmara referiu que foi um processo 
evolutivo com uma forte participação da Direcção Regional de Educação. O Senhor Vice-              
-Presidente informou que a candidatura foi efectuada de acordo e nos termos em que foi feita a 
apresentação em Dezembro, incluindo a respectiva localização e sobre a qual a Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo informou existirem todas as condições para 
instalação de um Centro Escolar Integrado. Em sede de candidatura, foram prestadas todas as 
informações solicitadas. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Chamou a atenção para as questões de segurança e de fiscalização que devem ser 

observadas junto à Fonte Cibernética, dado que o espaço é sistematicamente invadido por 
crianças que se fazem escorregar pela fonte. O Senhor Presidente da Câmara informou que estão 
a ser inventariados um conjunto de intervenções incluindo a colocação de sinalética estática de 
responsabilização; 

- Sugeriu, face ao estado de sujidade e de desprezo que se verifica, respectivamente no 
troço do IP6, entre o nó de Atouguia da Baleia e a cidade e na placa separadora de trânsito no 
entroncamento para o Casal Moinho, que se comunicasse à Estradas de Portugal tais situações 
ou, em vez disso, se procedesse à realização dos respectivos trabalhos e se debitasse o seu custo 
às Estradas de Portugal. O Senhor Vice-Presidente informou que tinha já manifestado as suas 
preocupações ao anterior responsável pela entidade sobre a falta de limpeza, manutenção das 
vias, regularização do piso e segurança das guardas laterais (rails) e que aguarda oportunidade 
para expor o problema ao actual responsável. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 21 e 28 
de Abril último e 5 de Maio corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos 
Senhores Vereadores. 

 
BALANCETES: 

 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 

Serviços Municipalizados do dia 16 de Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 2.636.437,80 € (dois milhões seiscentos e 
trinta e seis mil quatrocentos e trinta e sete euros e oitenta cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 168.691,30 € (cento e sessenta e oito 
mil seiscentos e noventa e um euros e trinta cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.960.697,82 € (um milhão 
novecentos e sessenta mil seiscentos e noventa e sete euros e oitenta e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 254.677,86 € (duzentos e 
cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos em 19 de 
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Maio corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
licenciamento de obras. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 2 de Maio de 2008, da Secção de Pesca do Clube Stella Maris, 

solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do 1.º Open de Pesca – Cidade de 
Peniche, que se irá realizar no próximo dia 25 de Maio. 

- Deliberado conceder ao Clube Stella Maris um subsídio, no valor de 500,00 €. (P.º 11/03) 
 
* Carta com a ref.ª 170/DI, datada de 7 de Maio de 2008, da Cercipeniche, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado a comparticipar a iniciativa “Baleal Praia Acessível – Praia 
para Todos”, que irá decorrer de 21 de Julho a 7 de Setembro de 2008. 

- Deliberado conceder à Cercipeniche, CRL um subsídio, no valor de 2.000,00 €, 
destinado a financiar as actividades a desenvolver nas praias do Baleal Sul e Supertubos no 
âmbito da iniciativa Praia Acessível – Praia para Todos. (P.º 13/09) 

 
* Ofício n.º 125, datado de 9 de Maio de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando apoio logístico e financeiro para a realização das Festas dos Santos Populares, a 
realizar nos próximos dias 12, 23 e 27 de Junho. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ajuda um subsídio, no valor de 1.500,00 €, 
e dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. 

* E-mail, datado de 8 de Maio de 2008, da empresa Efeito Único, L.da, solicitando 
autorização para proceder à montagem de insufláveis, no próximo dia 1 de Junho, e à realização 
de um concerto de rock ao ar livre, no Largo do Alto dos Frades, em São Bernardino, e 
solicitando ainda apoio logístico para a realização dos eventos. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e autorizar a 
realização das iniciativas e a ocupação do espaço, conforme solicitado, devendo, em relação ao 
espectáculo musical, a levar a efeito, munir-se das respectivas licenças camarárias e providenciar 
a obtenção de apólice de seguro contra acidentes pessoais. (P.º 17) 

 
* Carta n.º 1/2008, datado de 2 de Maio de 2008, do Clube de Ténis de Peniche, 

remetendo o plano de acções para o presente ano e solicitando apoio para os mesmos. 
- Tomado conhecimento e deliberado informar que a proposta será apreciada aquando da 

análise do conjunto dos demais apoios a conceder às diversas colectividades do concelho. (P.º 11/03) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Programa alusivo às comemorações do Dia Nacional do Pescador. 
 
* Ofício n.º 240, datado de 2 de Maio de 2008, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, dando conhecimento da impossibilidade em prosseguir com a realização das Tasquinhas 
Rurais, no corrente ano. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 24 de Abril de 2008, do Senhor Jean-Yves Blot, agradecendo, na 

qualidade de coordenador do workshop Ásia/Europe 2008, todo o apoio prestado aquando da 
realização deste evento. (P.º 37) 
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* Convocatória, datada de 5 de Maio de 2008, da Resioeste, para a realização de uma 
reunião, no próximo dia 29 de Maio. 

 
* Ofício n.º 2008/944, datado de 7 de Maio de 2008, da Associação de Municípios do 

Oeste, remetendo CD contendo a Prestação de Contas de 2007. (P.º 16/04) 
 
* Carta, datada de 13 de Maio de 2008, da União Humanitária dos Doentes com Cancro, 

solicitando a oferta de um donativo com vista a viabilizar o funcionamento do Núcleo de Apoio 
ao Doente Oncológico e da Linha Contra o Cancro. (P.º 17) 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 

* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 
materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 

 

Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 30 m2 de calçada grossa e 5 carradas de pó de pedra, para uso na Fonte Nova e no Beco 

25 de Abril, no valor estimado de 3.056,75 €. 
Freguesia de Ferrel: 
- ½ carrada de areia média para cimento, ½ carrada de areia de reboco, 1 carrada de brita 

para encher cabouco e 1 carrada de pó de pedra, para a realização de várias obras de beneficiação 
na freguesia, no valor estimado de 533,75 €; 

- 60 metros de lancil de 8, 100 m2 de pavê, 1 carrada de pó de pedra e 5 sacos de cimento 
para colocação nas ruas Nossa Senhora de Fátima e Santo António, no valor estimado de 560,05 €; 

- 12 puletas, 4 portas em lacado e 2 dias de trabalho de um carpinteiro para execução de 
obras no Posto dos Correios daquela freguesia, no valor estimado de 220,00 €. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 
efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 

* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cafetaria do 
Parque Urbano”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, de que é proprietária a 
Senhora Rosinda Maria dos Santos Marques de Agostini. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 20.00 às 8.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casa do 

Cais”, sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Vasco Norberto Santos Mota. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 20.00 às 8.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
PATRIMÓNIO: 

 

Alienação de terrenos: 
 

* Foi presente uma carta, datada de 5 de Maio de 2008, em nome de José Soares de Jesus 
Florindo, solicitando, uma vez mais, que seja revisto o valor da venda de uma parcela de terreno, 
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com a área de 77,00 m2, sita na Travessa da Graça, em Casais de Mestre Mendo, objecto de 
deliberação camarária de 5 de Junho de 2006 e de 11 de Fevereiro de 2008, uma vez que a 
mesma é ocupada há vários anos. 
 - Deliberado manter a decisão já tomada quanto ao valor da parcela de terreno e informar 
que os valores fixados para os terrenos ocupados em Ferrel são variáveis em função da antigui-
dade da ocupação, sendo que, em alguns casos, tem sido estabelecido o valor de 150,00 €/m2. 
 
Desafectação de terrenos do domínio público: 

 

* Foi presente uma informação, datada de 12 de Maio de 2008, da SEGAAOM, 
acompanhada do respectivo processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio 
público uma parcela de terreno, com a área de 197,72 m2, sita na Travessa 1.º de Maio, no lugar 
e freguesia de Ferrel, para integração no domínio privado do Município, uma vez que no 
respectivo inquérito não foi apresentada qualquer reclamação. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação da parcela de terreno do 
domínio público e a sua integração 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. (32/03) 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Requerimento, em nome de João António Cardoso Estrelinha, solicitando autorização 
para proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto ao café “Afrodite”, situado na Rua 
1.º de Dezembro, n.º 26, em Peniche. 
 - Deliberado deferir, nas condições estabelecidas para o ano anterior. 

 
* Requerimento, em nome de Maria Pilar Alves Ferreira, solicitando autorização para 

proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto ao café “100 Ondas”, situado na Rua 
da Alegria, n.º 11, em Peniche. 

- Deliberado deferir, devendo respeitar as condições estabelecidas para o ano anterior. 
 

ACESSO VIÁRIO À ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO MAR: 
  

 * Na sequência de carta enviada pelo Instituto Politécnico de Leiria, foi presente uma 
informação, datada de 9 de Outubro de 2007, do Departamento de Obras Municipais, 
apresentando duas propostas para execução de um acesso viário provisório à Escola Superior de 
Tecnologia do Mar. 
 - Deliberado concordar com a solução n.º 2 constante da proposta apresentada pelo DOM, 
datada de 9 de Outubro de 2007, cuja obra está prevista executar na 2.ª quinzena do mês de 
Setembro próximo, e informar a ESTM em conformidade.  

 
CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA: 

 

* Pelo Director do DEA foi informado do desenvolvimento do processo de Certificação 
da Qualidade dos Serviços de Higiene e Limpeza, cujo processo de candidatura ao Foral foi 
coordenado pela AMO e resultou de uma proposta do Município de Peniche. 

- Tomado conhecimento. 
 

PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA FONTE GÓTICA E ESPAÇO ENVOLVENTE: 
 

* Acompanhado pela respectiva equipa técnica, Arq.ª Paisagista Municipal e Presidente 
da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, pelo Senhor Arq.º Norberto Grandela foi feita a 
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apresentação do trabalho embrionário, com recurso a maquete e projecção por meios 
audiovisuais, do estudo dos arranjos adjacentes à Fonte Gótica, em Atouguia da Baleia. 

- Tomado conhecimento e chamado a atenção para as questões financeiras que estão 
associadas à consolidação do projecto e que a intervenção só faz sentido desde que o espaço seja 
para fruição e utilização. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º n.º 579/06, em nome da Caixa Geral de Depósitos, S.A., para construção de uma 

rampa de acesso para pessoas com mobilidade condicionada, na Rua Alexandre Herculano, n.os 
88 e 90, em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o projecto de construção da rampa de acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida, nas condições constantes da informação da DPOI, de 14 de Fevereiro de 
2008. 

 
* Proc.º N.º 406/02, em nome de Joaquim Conceição Vitória, para proceder à legalização 

de edifício para habitação e comércio, na Rua Raul Brandão, na Ilha do Baleal, já presente em 
reunião anterior. 

- Deliberado colher o parecer da CCDRLVT, devendo remeter-se o relatório elaborado 
pela DGUO, datado de 8 de Abril de 2008. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Carta, datada de 18 de Julho de 2007, da firma Valgroubetão, apresentando, para 

apreciação, o estudo de um traçado da rede viária alternativo para o Plano de Urbanização da 
Zona Industrial de Vale do Grou. 

- Deliberado informar de que deverá aguardar o Plano de Urbanização que a Câmara está 
a elaborar para a zona, em cujo estudo poderão vir a ser consideradas as propostas apresentadas. 

 
* Na sequência de Inspecção Ordinária efectuada ao Município pela IGAL, foi presente 

uma informação, datada de 7 de Maio de 2008, do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, dando conhecimento do ponto de situação em que se encontra o processo relativo à 
Fundibronze, L.da. 

- Deliberado oficiar o IGAL, nos termos constantes do presente relatório, juntando para o 
efeito cópias dos respectivos pareceres. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de 
Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


