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ACTA N.º 30/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2008: 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Julho 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, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos. 
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. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Maria Carolina Azevedo, reiterou, mais uma vez, a tomada de medidas que alterem o 

estado actual de incumprimento e ilegalidade do canil que se encontra instalado na Rua Cruz das 
Almas. O Senhor Presidente da Câmara aludiu aos compromissos que obteve da proprietária das 
instalações, segundo a qual irá de forma gradual proceder à retirada dos animais, sendo que na 
próxima semana haverá condições para o realojamento de alguns deles e, nessa oportunidade, a 
Câmara irá suscitar à proprietária que os serviços acompanhem a sua saída. 

- André Nunes, proprietário do estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da Praia”, 
sito na Praia do Baleal, que manifestou o seu desagrado em relação à forma como está 
organizada a exploração do parque de estacionamento, sito no Baleal, pela Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, uma vez que considera o desenvolvimento da sua actividade 
prejudicada devido às restrições fixadas no acesso de eventuais clientes e que iria avançar com 
uma providência cautelar sobre o assunto. Chamou, ainda a atenção para a falta de limpeza e 
lavagem insuficiente que se verifica nos contentores instalados no local. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que a situação é uma realidade que vigora há dezenas de anos e que confere 
aos Bombeiros uma receita suplementar para o desenvolvimento da sua actividade; está a ser 
elaborado o Plano de Pormenor da Zona, que incluirá, em sede de reordenamento, as questões 
relacionadas com o modelo de gestão dos espaços, incluindo os estacionamentos; o assunto irá 
ser reanalisado com os Bombeiros, nomeadamente quanto ao número de acessos a disponibilizar 
para além dos 15 actuais e faculdade de saída pelo estacionamento das viaturas dos funcionários 
e de abastecimento. Determinado que a DASU preste informação sobre o apuramento das 
lavagens e processamento das recolhas do lixo. O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento que 
na reunião de preparação da época balnear com os concessionários houve a sua concordância 
sobre a metodologia fixada e quanto ao número de cartões de livre-trânsito facultados. O Senhor 
Vereador Jorge Abrantes prestou esclarecimentos sobre a antiguidade da concessão e valores das 
taxas fixadas, lembrando a unanimidade das deliberações tomadas sobre as matérias com 
incidência numa actuação preventiva no funcionamento. O Senhor Vereador Francisco Salvador 
disse esperar que para o próximo ano a obra perspectivada, com saída para Peniche, esteja 
executada, atendendo a que tal arranjo proporcionará um fluxo de trânsito mais simples e fluido. 
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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 14 de Julho, com o Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território 

sobre o desenvolvimento do processo do Centro de Alto Rendimento do Surf, com incidência 
especial sobre a sua localização, que, em princípio, está apontada para o espaço utilizado 
anteriormente como campo de hipismo, em frente ao Sol Village II; 

- No dia 18 de Julho, com o INETI, para preparação do seminário sobre a energia dos 
oceanos; 

- No dia 18 de Julho, na sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Atouguia 
da Baleia sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 

- No dia 21 de Julho, na reunião pública realizada em Atouguia da Baleia sobre o Centro 
Educativo. Deu conhecimento de que irá ser realizada reunião na próxima 4.ª feira com o Senhor 
Director Regional, Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e Presidente da 
Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

- No dia 22 de Julho, com IRUH, onde deu conta da situação concelhia ao nível da 
habitação e para preparação de dossier com vista à celebração de contrato no âmbito da 
habitação social, nomeadamente em sede de reabilitação do Bairro do Calvário; 

- No dia 24 de Julho, na Assembleia Intermunicipal da AMO para preparação do dossier 
da visita do Senhor Ministro das Obras Públicas; 

- No dia 25 de Julho, com o Senhor Ministro das Obras Públicas, sendo que o texto final 
dos compromissos sobre a minimização dos impactos relacionados com a deslocação do 
aeroporto para Alcochete está ainda a ser trabalhado, não se encontrando ainda fechado, tendo 
sido proposto no valor da contratualização um acréscimo de 25 %.  

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das iniciativas, actividades e 
eventos em que participou: 

- No dia 15 de Julho, no workshop sobre a Berlenga, tendo participado nos trabalhos 
associados à Reserva da Biosfera; 

- No dia 16 de Julho, na sessão de apresentação de ventoinha aerogeradora pelo Senhor 
Secretário de Estado Adjunto da Economia, em Bucelas; 

- No dia 19 de Julho, em iniciativa promovida pela Associação Cultural e Recreativa do 
Casal Moinho; 

- No dia 19 de Julho, no Carnaval de Verão, tendo dirigido uma palavra de 
reconhecimento aos grupos participantes e à equipa do Município pelo envolvimento e trabalho 
realizado; 

- No dia 20 de Julho, na inauguração das obras efectuadas na igreja de Ajuda, a qual teve 
a ajuda financeira da Câmara Municipal. Dirigiu uma palavra de reconhecimento à Paróquia de 
Peniche pelo trabalho desenvolvido e solicitou a disponibilização do dossier sobre a intervenção, 
com vista a uma eventual ponderação para envolvimento suplementar; 

- No dia 23 de Julho, no acto de assinatura do contrato com a CCDRCentro sobre o 
projecto de intervenção dunar no Medão Supertubos; 

- No dia 23 de Julho, no Conselho Geral do IPL, onde foi dado conta das preocupações 
relativas ao financiamento público face ao aumento das propinas. Referiu que o QREN 
comtemplará candidatura para conclusão das intervenções na escola; 

- No dia 25 de Julho, nas diversas actividades associadas ao Dia da Rendilheira, tais 
como entrega de prémios, jogos florais e concurso de rendas; 
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- No dia 26 de Julho, na sessão de abertura do campeonato da Taça de Portugal – Peniche 
2008, em Surf, Bodyboard, Longboard e Kneeboard, que teve a participação de 235 desportistas. 
Destacou o 2.º lugar alcançado pela equipa Península Peniche Surf Club, a quem dirigiu uma 
palavra de felicitações pelo feito; 

- No dia 27 de Julho, no III Grande Torneio de Ténis de Praia; 
- No dia 27 de Julho, nos Bolhos, no Festival de Folclore organizado pelo rancho”As 

Lavadeiras dos Bolhos”, a quem dirigiu felicitações; 
- No dia 28 de Julho, na inauguração do Núcleo de Santo António dos Bolhos, a convite 

da organização local e onde esteve também presente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia; 

- No dia 29 de Julho, em iniciativa relacionada com o fosso das muralhas. 
O Senhor Presidente da Câmara prestou, ainda, as seguintes informações: 
- Assistiu ao acto formal do lançamento do livro de poesia intitulado “Poesia 

Rendilhada“, de que é autora a D. Ida Guilherme. Deliberado adquirir 100 exemplares do livro, 
ao preço unitário de 15,00 €; 

- Foi disponibilizado o relatório sobre o serviço de controlo da população das gaivotas; 
- Encontra-se elaborada a primeira parte do relatório sobre o FINICIA. Foram efectuados 

75 atendimentos para 65 negócios diferentes. Solicitou ao Gabinete de Empreendorismo relatório 
sobre qual o acompanhamento, encaminhamento, apoio e concretização do negócio. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Na sequência da sua intervenção aquando das declarações proferidas pelo Vereador Paulo 

Rodrigues a seguir se transcreve a intenção escrita que afirmou apresentar posteriormente: 
“TODA A VERDADE SOBRE O CENTRO EDUCATIVO DE ATOUGUIA DA BALEIA 

A Verdade 1 
Desde a homologação da Carta Educativa do Concelho de Peniche em 30 de Maio de 

2007, que a construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia passou a ser a principal 
prioridade para o Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Peniche.  

A Verdade 2  
Em Junho de 2007 solicitámos reunião à DRELVT. A reunião decorreu em Julho de 

2007. Nesta reunião apresentámos três hipóteses de instalação: 
1- No terreno da actual E.B. 2, 3; 
2- No terreno da actual E.B. 1; 
3- Num terreno destinado à construção do quartel da GNR. 
A DREL concordou com a instalação na E.B. 2, 3, desde que o parecer dos técnicos da 

DREL e da CMP fosse positivo.  
A Verdade 3 
A orientação transmitida em 29/11, em Coimbra, na reunião promovida pelo Ministério 

da Educação, foi clara: o objectivo passa pela construção de Escolas com a integração dos vários 
ciclos. 
 a) A política educativa aponta para a integração e não para a dispersão; 
 b) Essa Integração passa pela criação de uma cultura de Escola – uma criança entre os 3 
anos e sai aos 15 anos, fazendo ou podendo fazer um circuito educativo de 12 anos (3 na 
Educação Pré-Escolar; 4 no 1º Ciclo; 2 no 2º Ciclo; e 3 no 3º Ciclo); 
 c) Há recursos que já podem ser aproveitados: secretaria; refeitório; pavilhão; sistema de 
segurança; sistema de transportes… 
 e) Quanto ao espaço disponível, quer os técnicos da DREL, quer os da CMP garantem a 
sua suficiência.  
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Com esta orientação foi retirada qualquer hipótese de construção do Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, que não passasse pela implantação no terreno onde está instalada a actual 
E.B. 2,3. 

A Verdade 4 – Desenvolvimento do Processo  
a) A Carta Educativa teve aprovação em, 16/04/2007, na Assembleia Municipal e foi 

homologada pelo Ministério da Educação, em 30/05/2007. 
b) Em Junho de 2007 solicitámos reunião à DRELVT. A reunião decorreu em Julho de 

2007. Nessa reunião apresentámos três hipóteses de instalação: 
1. No terreno da actual EB 2,3; 
2. No terreno da actual EB1; 
3. Num terreno destinado à construção do quartel da GNR. 

c) Os terrenos mencionados em 2 e 3 eram insuficientes para o Centro Escolar. A 
DRELVT concordou com a instalação na EB 2,3, desde que o parecer dos técnicos da DRELVT 
e da CMP fosse positivo. 

d) No dia 3 de Agosto recebemos um ofício da DRELVT que informava que, após visita 
ao local feita por um técnico da DRELVT, era viável a construção do Centro Escolar no terreno 
da EB 2,3 (anexo 1). 

e) Durante este processo houve várias reuniões com a Junta de Freguesia, pelo menos em 
Julho, 3 de Outubro, 13 de Novembro e 6 de Dezembro de 2007. Em Outubro do mesmo ano, o 
Sr. Vice-Presidente e o seu Secretário, entregaram por mão própria, ao Sr. Presidente da Junta 
cópias de implantação do projecto-tipo cedido pela DREL, para os terrenos referidos na alínea b) 
do ponto 4. 

f) Em 29/11, a Câmara Municipal de Peniche esteve presente numa reunião promovida 
pelo Ministério da Educação, em Coimbra, na qual foi informada que as candidaturas ao 
QREN/Educação terminavam a 31 de Dezembro de 2007 e que os objectivos passavam por 
construir Escolas com a integração dos vários ciclos. 

g) Em 3 de Dezembro, foram aprovadas em reunião de Câmara, por unanimidade, as 
candidaturas, sendo que a que agora nos importa, o Centro Escolar de Atouguia da Baleia foi 
apresentada, tendo como localização os terrenos da EB 2,3 de Atouguia da Baleia. 

h) Esta decisão foi transmitida no dia 6 de Dezembro, numa das reuniões com o 
executivo da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

i) No dia 28 de Dezembro foi entregue a respectiva candidatura e foi informado desse 
facto o Senhor Presidente da Junta de Freguesia. 

j) No dia 29 de Maio tomámos conhecimento dos pareceres favoráveis  por parte do 
ME/GEPE (anexo 2). 

A Verdade 5 – Posição da Câmara Municipal de Peniche 
Como decorre da alínea g) do ponto anterior, esta candidatura foi aprovada, por 

unanimidade. Ficou estabelecido o consenso que o projecto de obra ficou de ser devidamente 
acompanhado pelos membros da Câmara Municipal, tendo o mesmo a obrigatoriedade de ser 
depois apresentado em reunião de Câmara. 
 A Câmara Municipal de Peniche teve esta opção por atender a vários objectivos 
prosseguidos pela política educativa do Ministério da Educação: integrar os diversos ciclos; criar 
uma cultura de escola; promover um centro escolar com mais segurança; rendibilizar os recursos 
existentes (cozinha, refeitório, pavilhão…). 
 Para acabar com dúvidas sobre o espaço, a Câmara Municipal de Peniche mandou fazer 
um levantamento topográfico. (anexo 3) 

A Verdade 6 – Posição da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia  
A Junta de Freguesia foi-se opondo à Câmara em etapas diferentes: 
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 1.ª – Não aceitava que o mesmo espaço escolar fosse frequentado por alunos de educação 
pré-escolar e dos 8.º e 9.º anos. Com o tempo, acabou por entender o que é a integração e a 
cultura de escola. Deixou de se opor à integração. 
 2.ª – O projecto “8 + 3” não era suficiente porque vinha aí um crescimento demográfico 
de Atouguia da Baleia muito forte. Para 2008/2009, há menos alunos do 1.º Ciclo quer na vila de 
Atouguia da Baleia, quer no conjunto das Escolas que constituem o Agrupamento, em relação a 
2007/2008. 

3.ª – Agora, o problema é a localização. O senhor Presidente da Junta afirmou mesmo 
numa entrevista que a localização não é a questão porque sabe que o Centro Escolar não cabe 
naquele espaço, contrariando as opiniões fundamentadas dos técnicos da DRELVT e da própria 
Câmara Municipal de Peniche. 

4.ª – A Junta de Freguesia juntamente com a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia convocou a população para um 
debate sobre a “localização da nova Escola do 1.º Ciclo” (sic – omitindo que era um Centro 
Escolar e que havia um Jardim de Infância público), sem convidarem a Câmara Municipal de 
Peniche e o Ministério de Educação/DRELVT, afinal as entidades responsáveis pelo projecto, 
decisoras e pagadoras do Centro Escolar. Mas a Câmara fez--se “convidada” e compareceu. 

5.ª – Quanto aos locais alternativos até agora apercebemo-nos de dois do interesse da 
Junta de Freguesia: um junto ao Cemitério da vila, a cerca de mil metros da EB 2,3, o que daria 
um Centro Escolar repartido e outro num terreno mais perto, o já mencionado espaço destinado 
ao quartel da GNR que, por não ter espaço suficiente, seria acrescentado de outro terreno a 
adquirir. Nesta opção há outros constrangimentos, como a título de exemplo, a impossibilidade 
de construir uma rua já projectada e os alunos terem de atravessar duas ruas para chegarem à 
Escola-Sede. 

A Verdade 7 - Posição do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Atouguia 
da Baleia 
 1. Em sede de Carta Educativa, o Presidente deste órgão não participou nem nas sessões 
públicas, nem deu contributos quando o documento esteve em discussão. 
 2. Esteve presente apenas, e a convite da Câmara Municipal de Peniche, numa reunião 
com a empresa que elaborou a proposta da Carta Educativa. 
 3. Tem-se manifestado sempre contra a instalação do Centro Escolar no espaço da EB 
2,3. 
 4. Afirmou publicamente em três ocasiões que “o técnico da DRELVT veio ao local a 
um Domingo e mediu o terreno a olho, do lado de fora da Escola”. Estas três ocasiões foram: 
reunião do Conselho Municipal de Educação de 15/07; Assembleia de Freguesia de 18/07 e 
sessão pública de 21/07.  
 5. Afirmou nas duas últimas ocasiões referidas que a senhora Ministra da Educação, 
numa reunião em que esteve presente, afirmou que os Centros Escolares teriam a participação 
dos Conselhos Executivos na decisão. 
 6. O Presidente do Conselho Executivo tem assumido uma postura eminentemente 
política e parcial, colocando-se em determinados fóruns de apreciação deste assunto com um 
comportamento pouco consentâneo com o cargo que ocupa. 

A Verdade 8  
1. A Câmara Municipal de Peniche cumpre as orientações do Ministério da Educação 

sobre: integração, criação de cultura de escola, melhoria de condições, enceramento da EB1 de 
Atouguia da Baleia n.º2 (Coimbrã), segurança e rendibilização de recursos, conforme foi 
realçado na última reunião do Conselho Municipal da Educação e como consta da 
fundamentação do Parecer favorável do GEPE. 
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2. Que ao Ministério da Educação competirá tomar a decisão. É ou não possível obter 
outro parecer favorável do GEPE/Ministério da Educação em local alternativo à Escola- sede 
(E.B 2,3). Quem define as orientações politicas na área da Educação é o Governo.” 

O Senhor Vice-Presidente prestou ainda as seguintes informações: 
 - Deu conta do grande êxito da Mostra de Rendas de Bilros de Peniche, salientando a 
maior participação internacional já mais conseguida, a qualidade e o número histórico de 
rendilheiras participantes no concurso (82), bem como do número de trabalhos apresentados 
(101), a adesão das pessoas a todas as iniciativas integradas no certame, desde a entrega de 
prémios, ao convívio das rendilheiras, à apresentação do livro de Ida Guilherme “Poesia 
Rendilhada”, ao Peniche Moda e ao Dia da Rendilheira. Realçou o esforço do Pelouro da Cultura 
na criação de melhores condições como a utilização de stand’s apropriados para este tipo de 
realização. Referiu-se ao facto de este ano ter sido possível a edição de uma embalagem de açúcar 
alusiva ao evento com o apoio da Delta-Cafés. Agradeceu o trabalho de todos os trabalhadores do 
Município envolvidos e ao Júri do Concurso de Rendas de Bilros. 
 - Informou da realização de reunião da Comissão da Venda Ambulante, que teve lugar no 
dia 25 de Julho, tendo sido possível rever o regulamento até ao art.º 22. Ficou assente ouvir as 
Juntas de Freguesia sobre a proposta do Regulamento em apreciação. 
 - Classificou a edição do Carnaval 2008 como um momento alto do conjunto de eventos 
culturais integrados no “Verão que é bom”, que envolveu 14 grupos. Frisou os muitos milhares 
de pessoas nas ruas de Peniche e uma excelente participação dos grupos. 
 - Participou na reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia de Atouguia da Baleia 
e numa reunião pública, também na mesma localidade, sobre o Centro Educativo de Atouguia da 
Baleia, na qual foram dados por si elementos essenciais sobre este processo. 
 O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento dos seguintes eventos em que participou: 
 - Exposição denominada “Homem do Mar e suas Tradições”, integradas na semana 
cultural “Peniche é assim”; 
 - Festa da Assunção do Casal Moinho; 
 - Inauguração da Igreja da Nª Sra. de Ajuda; 
 - Encerramento do Seminário Internacional da modalidade de Taekwon-do. 
 - Participação em Programa da TVI de promoção das Rendas de Bilros de Peniche. 

Prestou as seguintes informações relativamente a diversas obras públicas em curso no 
concelho: 
 - Início das obras do alargamento do Cemitério de Peniche; 
 - Alcatroamento do Largo da Igreja, em Ferrel; 
 - Aplicação de calçada na Rua dos Arneiros, em Geraldes; 
 - Classificou o andamento das obras nas Escolas do 1º ciclo nº 5, nº 3, Lugar da Estrada e 
no Jardim-de-Infância de Geraldes como muito bom. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Decorreu na 5.ª e 6.ª feiras as entrevistas para técnicos estagiários candidatos ao PEPAL 

e sem que tivessem concorrido naturais de Peniche; 
- Não há confirmação da reunião da Comissão Mista de Coordenação do POASD – Plano 

de Ordenamento da Albufeira de São Domingos, apontando-se que em 11 de Agosto próximo 
haja uma apreciação do assunto. Referiu que os elementos sobre o plano irão ser disponibilizados 
aos Vereadores ainda esta semana para apreciação. Salientou que não foi dado ainda o acordo do 
Município à concretização do plano; 

- Foi distribuída versão sobre pedido de prorrogação das condições definidas na licença 
de descarga da ETAR. 
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Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apreciou a forma como decorreram as actividades relacionadas com o Dia da 

Rendilheira, para si, substancialmente melhor que em anos anteriores e mais visível em termos 
de participação de núcleos estrangeiros; 

- Disse associar-se aos votos de felicitações ao cidadão Quim Zé e à sua equipa pela 
realização do evento etnográfico sobre tradições; 

- Felicitou a Paróquia pela reabertura da Igreja de Ajuda e sugeriu que se tentasse 
encontrar solução articulada entre a Câmara, Paróquia e Misericórdia com vista a permitir-se 
visitas a igrejas em períodos mais alargados. O Senhor Presidente da Câmara tomou nota da 
sugestão; 

- Perguntou se já está estabelecido o programa para o Dia do Município e se para além da 
sessão solene estão previstas outras iniciativas comemorativas do referido dia. O Senhor 
Presidente da Câmara deu conhecimento do programa já fixado e que na sua intervenção irá dar 
ênfase ao esforço financeiro municipal relativamente aos investimentos previstos e realizados na 
área da freguesia de Ferrel, no âmbito das redes do saneamento e de abastecimento de água; 

- Perguntou se já foi remetido o ofício à Rádio 102 FM – Espaço Solidário a solicitar a 
gravação das intervenções havidas no Dia do Pescador. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que irá disponibilizar o CD que lhe foi facultado. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse ter participado nas sessões promovidas pela Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia sobre o dossier do Centro Educativo de Atouguia da Baleia e ter ali obtido informação 
que nunca teve na Câmara, continuando a não ter documento sobre a candidatura, projecto, etc.. 
A condução do processo foi efectuado com muita ligeireza e tratado em gabinetes, tendo sido 
apresentado na Câmara quase decidido e aprovado, por unanimidade, sem qualquer documento 
de suporte e com indicação de que por se encontrar no fim do prazo poderia inviabilizar o 
financiamento. Referiu que o executivo CDU trabalhou mal o processo, nomeadamente em 
termos de ausência de reunião com a Comissão de Acompanhamento, e contrariamente ao que 
foi indicado pelo Senhor Presidente, transitando o processo logo para o Conselho Local de 
Educação. Vincou que desconhece o que está a ser proposto, não conhece o ofício emanado 
sobre a matéria e perguntou o que mudou desde lá até à presente data, inclusive em relação à 
hipótese de intervenção no terreno que se destinava à instalação do posto da GNR. 

O Senhor Presidente da Câmara informou que todo o processo foi desenvolvido sob 
grande pressão para que houvesse decisão do modelo que era perfilhado pelo Ministério da 
Educação e com base nas orientações dele emanadas. A localização foi a que sempre teve 
indicada, sendo o espírito do Ministério, que é quem tutela a escola e a DREL, em Dezembro, 
que o Centro Educativo seria aprovado com base integrada. O Senhor Vice-Presidente, após ter 
referido que a Câmara propôs inicialmente quatro localizações, referência que tem sido omitida, 
que não há projecto de Centro educativo, mas sim projecto-tipo da DGE, que tem sido feito o seu 
acompanhamento e objecto de debate no Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e 
realizadas diversas reuniões com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, declarou que 
apresentaria um memorando mais alargado da sua intervenção, com indicação dos momentos e 
circunstâncias em que se desenvolveu o processo, declarações que constam da sua intervenção. 

- Aludiu ao facto de não ter recebido qualquer informação sobre o projecto da Grupilar 
previsto para o centro de Geraldes. Deliberado que o DPGU providencie a disponibilização da 
informação sobre o assunto 

Solicitou as seguintes informações: 
- Se já se encontra formalizado o protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia sobre a ampliação do Cemitério da Vila. O Senhor Presidente da Câmara 
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informou que iria providenciar a sua elaboração; 
- Se já foi enviado à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia o estudo de alinhamento 

da Rua da Saudade, em Geraldes. O Senhor Presidente da Câmara recomendou que a DEPPC 
providencie rapidamente a entrega do documento, caso não o tenha sido até à presente data; 

- Qual o ponto de situação do estudo para a ADTE a Norte e Sul de São Bernardino. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que reuniu com a GDI – Investments para definição de 
calendário e metodologia a seguir e questões associadas à contratualização; 

- Se os animais existentes nas instalações que servem de canil, a Rua da Cruz das Almas, 
em Peniche, estão quantificados e qual o local para o seu realojamento. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que se está a diligenciar para encontrar solução que conduza à criação de 
condições de realojamento enquanto o canil municipal não estiver construído e que irá instruir a 
Veterinária Municipal para proceder à vistoria do local com vista à quantificação dos animais; 

- A que se deve o mau cheiro que se verifica na zona do pontão na praia do Baleal. O 
Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que iria colher informação sobre o assunto junto dos 
SMAS; 

- Qual a resposta que vai ser dada a pedido de apoio efectuado pela Junta de Freguesia de 
Conceição sobre a Universidade Sénior. O Senhor Presidente da Câmara disse que o assunto está 
a ser analisado no quadro da Rede Social e que iria reunir com o Senhor Presidente da Junta para 
apreciação do assunto; 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou a Paróquia e as pessoas que estiveram envolvidas na recuperação da Igreja da 

Ajuda; 
- Lembrou que falta dar resposta à pretensão da Junta de Freguesia de Conceição sobre o 

apoio a conceder no âmbito da implementação da Universidade Sénior; 
- Disse ter ficado surpreendido por não se encontrar agendada uma informação que 

solicitou sobre a GDI – Investments no âmbito da ADTE de São Bernardino; 
- Referiu que esteve na reunião pública e sessão extraordinária da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia onde teve conhecimento de questões que não foram objecto de apreciação 
em reunião camarária; enumerou diversas intervenções constantes das actas sobre o Centro 
Educativo de Atouguia da Baleia, nas quais se poderá constatar que todas as eventuais 
divergências sobre o assunto nunca foram transmitidas aos demais membros da Câmara. 
Registou que ao voto favorável dos Vereadores do PS sobre a localização do Centro Educativo 
esteve associado a informação que foi disponibilizada; 

- Propôs que se notifique a empresa Sardinal, S.A. para apresentar, no prazo de 3 dias, 
um plano de intervenção orientado para a redução dos parâmetros da descarga das águas 
residuais na rede pública. O Senhor Vereador Jorge Abrantes procedeu à leitura de minuta de 
notificação, já preparada para o efeito, tendo referido que a empresa não deu satisfação aos 
requisitos definidos no Regulamento do Serviço de Drenagem de Águas Residuais, continuando 
na situação de incumprimento, e não traduzindo no concreto uma resposta ao compromisso 
assumido. Deliberado notificar a empresa Sardinal, S.A. para, até ao dia 8 de Agosto próximo, 
apresentar o plano referido, sob pena de interrupção da ligação à rede pública; 

- Informou que, de momento, não poderá dar uma resposta em concreto sobre a sua 
presença no acto de assinatura do protocolo sobre o Fosso das Muralhas; 

Solicitou as seguintes informações: 
- Qual o ponto de situação do loteamento autorizado junto ao Largo da Igreja de Ajuda, o 

qual apresenta os tapumes vandalizados e charco com águas paradas que poderá ocasionar 
problemas para a saúde pública. Determinado que o DPGU preste informação sobre o assunto e 
o Delegado Municipal da Protecção Civil, juntamente com a Veterinária Municipal e o Serviço 
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de Fiscalização Municipal, averigúem os aspectos relacionados com a segurança e saúde 
públicas e informem para actuação em conformidade; 

- Se tem havido participações e reclamações sobre a actividade e funcionamento do Bar 
do Brunos, na praia do Baleal, respectivamente pelas autoridades policiais e residentes na zona. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria notificar e sensibilizar os exploradores das 
implicações que eventuais queixas poderão originar, nomeadamente no âmbito da redução dos 
horários de funcionamento; 

- Se a Câmara já diligenciou a tomada de algumas medidas sobre o futuro do Centro 
Hospitalar de Caldas da Rainha; 

- Quais as medidas que se pensa tomar em relação às diversas concessões municipais, 
cujos prazos de exploração já terminaram. Sugeriu que em relação ao Sportágua se dê por 
finalizada a concessão e se celebre contrato de arrendamento por 1 ano, com possibilidade de 
renovação por iguais lapsos de tempo; 

- Qual o ponto de situação da ADTE de São Bernardino. 
 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Referiu que as questões de protocolo são muito sensíveis e de grande responsabilidade e 

devem ser objecto de especial atenção; 
- Manifestou o seu regozijo pela reabertura da Igreja de Ajuda. Disse corroborar com o 

Vereador Francisco Salvador relativamente à abertura das igrejas, as quais são objecto de visitas 
de muita gente, inclusive por estrangeiros dentro duma perspectiva cultural. Peniche tem grande 
manancial para poder avançar com a iniciativa através da celebração de protocolo com a Paróquia; 

- Sugeriu que se chamasse a atenção dos funcionários do ISN, face ao mau exemplo que 
dão em insistirem em levar a viatura para cima das dunas. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que iria falar com o Senhor Albano sobre o assunto; 

- Alertou, segundo conversa que ouviu, para realização de festas privadas em edifício, 
sito no topo nascente fronteiro à esquadra da PSP; 

- Disse que, como técnico e em relação ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, é 
apologista do modelo de gestão de escola integrada dentro do mesmo projecto e que partilha da 
importância da sua harmonização na EB 2, 3 de Atouguia da Baleia. Quanto ao processo disse 
lamentar os problemas surgidos com o seu desenvolvimento e ter pena de não ter tido a 
oportunidade de o discutir em sede própria. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

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

Serviços Municipalizados do dia vinte e cinco de Julho corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 572.196,72 € (quinhentos e setenta e dois 
mil cento e noventa e seis euros e setenta e dois cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 243.633,83 € (duzentos e quarenta e 
três mil seiscentos e trinta e três euros e oitenta e três cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.910.710,77 € (um milhão 
novecentos e dez mil setecentos e dez euros e setenta e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 357.921,09 € (trezentos e 
cinquenta e sete mil novecentos e vinte e um euros e nove cêntimos). 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Fax, datado de 14 de Julho de 2007, da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, 
solicitando autorização para proceder ao encerramento ao trânsito, no próximo dia 10 de Agosto, 
da Avenida da Serrana, Rua do Aterro, Rua Luís de Camões e parte da Rua 4 de Agosto, naquela 
freguesia, aquando da realização da prova de ciclismo “35 Voltas ao Aterro”. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e 
fiscalização necessários à realização do evento. (P.º 28) 

 
* Requerimento, datado de 28 de Julho de 2008, da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, solicitando autorização para proceder ao encerramento do 
trânsito, no próximo dia 4 de Agosto, na Rua da Ponte Velha, desde a cantina da CMP até à 
rotunda da fábrica da Frigorífica, a fim de realizar um espectáculo de Free Style. 

- Deliberado autorizar a pretensão devendo assegurar junto da PSP o apoio e fiscalização 
necessários à realização do evento. (P.º 18/02) 

 
* Informação n.º 66/2008, dos Serviços de Turismo, apresentando proposta de apoios a 

conceder ao Teatro da Rainha, no âmbito da apresentação da peça de teatro “O Médico à Força”, 
que terá lugar no próximo dia 9 de Agosto, no fórum da Parreirinha. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo a 
assumpção da responsabilidade pelo transporte e pagamento dos encargos com as refeições, 
conforme proposto, e autorizar o pagamento pelo serviço a prestar, no valor de 2.000,00 €. 

 
* Carta, datada de 25 de Julho de 2008, do Partido Comunista Português, solicitando a 

cedência do Fórum da Parreirinha, no próximo dia 7 de Agosto, a fim de realizar uma iniciativa 
de promoção da Festa do Avante. 

- Deliberado autorizar. 
 
* Carta, datada de 16 de Julho de 2008, do Grupo Desportivo Atouguiense, dando 

conhecimento da eleição dos novos corpos directivos daquela associação. 
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e 

desejar os maiores êxitos no desempenho das suas funções e. (P.º 11/03) 
 
* Informação, datada de 25 de Julho de 2008, da Divisão de Construção e Conservação, 

informando dos materiais necessários para se proceder à remoção e aplicação de saibro no 
recinto do campo de jogos do Grupo Desportivo Atouguiense, assim como do fornecimento e 
aplicação de vedação em madeira tratada a aplicar no perímetro do campo de jogos de futebol de 5. 

- Deliberado adquirir e fornecer ao Grupo Desportivo Atouguiense os materiais 
solicitados, no valor estimado de 1.200,00 €, a que acrescerá o IVA. 

 
* Carta, datada de 7 de Julho de 2008, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado a comparticipar o 10.º Campeonato de Futsal. 
- Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes um subsídio, no valor de 100,00 €. 
 
* Informação, datada de 25 de Julho de 2008, do Senhor Vice-Presidente, propondo a 

atribuição de uma 1 libra para entrega como prémio ao melhor atirador no Torneio de Tiro ao 
Alvo, inserido nos festejos de Verão, promovido pela Associação Desportiva e Recreativa do 
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Casal Moinho. 
- Deliberado conceder à Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho um 

subsídio, no valor de 169,00 €. 
 
* Carta n.º 77/08, datada de 17 de Julho de 2008, da Associação de Ciclismo de Lisboa, 

solicitando autorização para realizar, no próximo dia 10 de Agosto, em Serra d’El-Rei, uma 
prova velocipédica, denominada “35 Voltas ao Aterro”. 

- Deliberado autorizar a realização da prova desportiva em apreço. (P.º 16/01) 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Circular n.º 89/2008-FD, datada de 24 de Julho de 2008, da Associação Nacional 
Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente à transferência de 
competências no âmbito da educação. (P.º 16/03) 

 
* E-mail, datado de 22 de Julho de 2008, do Eng.º Nuno Carvalho, remetendo um 

relatório sobre o serviço de controlo da população de gaivotas, relativo a 2008. 
 

CARNAVAL DE VERÃO: 
 

 * Informação n.º 61/08, datada de 2 de Julho de 2008, dos Serviços de Turismo, 
solicitando uma alteração ao valor do subsídio requerido anteriormente e destinado aos grupos 
intervenientes no Carnaval de Verão 2008, em virtude de um dos grupos participantes ter 
entregue a sua inscrição fora do prazo estabelecido. 
 - Deliberado atribuir à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense 
um subsídio, no valor de 375,00 €, como complemento do já aprovado e a pagar de acordo com a 
proposta apresentada. 
 
DIA DO MUNICÍPIO E ATRIBUIÇÃO DE GALARDÕES HONORÍFICOS: 

  

O Senhor Presidente deu conhecimento do programa das diversas iniciativas 
comemorativas do Dia do Município, que terá lugar no próximo dia 4 de Agosto, e apresentou a 
seguinte proposta para a atribuição de galardões honoríficos: 

 

“PROPOSTA: 
Considerando que o Município de Peniche deve prestar o reconhecimento devido a 

instituições e personalidades que contribuem, de modo singular, para a dignificação do seu 
concelho em diferentes componentes do seu processo de desenvolvimento, tais como a 
Economia e o Desporto, propõe-se a atribuição das seguintes distinções: 

1. Medalha de Mérito Municipal de Economia 
Destina-se a distinguir personalidades, singulares ou colectivas, cuja acção no campo da 

agricultura, comércio ou indústria, tenham contribuído de forma meritória para o 
desenvolvimento económico do Município de Peniche e o prestigiem pelas qualidades reveladas. 

a. Nigel – Congeladora José Nicolau, L.da: 
Nigel que desde 1958, quando foi constituída a empresa Congeladora José Nicolau até 

aos dias de hoje, se tem firmado no mercado nacional e internacional como uma marca de 
referência pela qualidade dos seus produtos, contribuindo para o engrandecimento e 
reconhecimento do valor de Peniche e dos Penichenses. 

2. Medalha de Mérito Municipal do Desporto 
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Destina-se a agraciar personalidades, singulares ou colectivas, cujos feitos desportivos ou 
obras no campo da promoção do desporto, tenham contribuído para o prestígio do Município e 
para a sua valorização sócio-desportiva. 

a. Silvano Lourenço: 
Silvano Lourenço que há 9 anos faz competição e apresenta um currículo impressionante: 
- Vice-campeão Nacional de Esperanças Bodyboard sub-18, em 1999; 
- Campeão Nacional de Clubes, em 2000/2001; 
- Campeão Luso-Galaico Bodyboard, em 2001; 
- Vice-campeão Nacional de Bodyboard, em 2000; 
- Vice-campeão Luso-Galaico Bodyboard, em 2003; 
- Vice-campeão Europeu pela Selecção Nacional, em 2005; 
- 4.º classificado na Taça de Portugal 2007; 
- Actual Campeão Europeu Bodyboard, em 2007. 
Este currículo honra o concelho de Peniche no panorama desportivo nacional e internacional. 
É igualmente oportuno realçar a atitude empreendedora deste jovem que desenvolve na 

freguesia de Ferrel a sua actividade empresarial através de uma escola de modalidades de 
desportos de deslize nas ondas. 

 

Apreciada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os 
seguintes galardões: 

- À empresa Nigel – Congeladora José Nicolau, L.da, a Medalha de Mérito Municipal de 
Economia, cunhada a prata dourada; 

- A Silvano Lourenço, a Medalha de Mérito Municipal do Desporto, cunhada a cobre. 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 15: 
 

A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 15 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 41.000,00 € em reforços e anulações de despesas correntes. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 15: 

 

A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 15 ao Plano de Actividades Municipais, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 6.000,00 € em reforços. 

 
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 Ferrel: 
- 120 m2 de pavê, 8 m de lancil de rampa, 50 m de lancil, 1 carrada de pó de pedra e 10 

sacos de cimento, para colocação na Rua Barbosa du Bocage, junto ao edifício do Centro de Dia, 
em Ferrel, no valor estimado de 733,50 €. 

Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 80 sacos de cimento, para a realização de obras na zona envolvente ao Nicho de Santo 

António, nos Bolhos, e na Rua da Carreira, naquela freguesia, no valor estimado de 312,00 €. 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 2 espelhos orientadores de trânsito, espelhos parabólicos, para colocação na Rua da 

Falcata com a Rua do Rossio e na Rua do Rossio com a Rua do Meio, naquela freguesia, no 
valor estimado de 140,00 €. 
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Fax, datado de 18 de Julho de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento 
dos estabelecimentos de restauração, bebidas e comércio, de 14 a 17 de Agosto próximo, 
aquando da realização da festa anual de Atouguia da Baleia. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do artigo 6.º do regulamento respectivo, o 
que deverá comunicar-se à GNR. (P.º 34) 

 

* Fax, datado de 24 de Julho de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento 
dos estabelecimentos de restauração, bebidas e comércio, de 29 de Agosto a 1 de Setembro, 
aquando da realização da festa anual de Serra d’El-Rei. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do artigo 6.º do regulamento respectivo, o 
que deverá comunicar-se à GNR. (P.º 34) 

 

* Fax, datado de 15 de Julho de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento 
dos estabelecimentos de restauração, bebidas e comércio, de 1 a 5 de Agosto, aquando da 
realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento 
respectivo, o que se comunicará à PSP. (P.º 34) 

 

* Fax, datado de 18 de Julho de 2008, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento 
dos estabelecimentos de restauração, bebidas e comércio, de 5 a 10 de Agosto, aquando da 
realização da festa anual de Ferrel. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento 
respectivo, o que se comunicará à GNR. (P.º 34) 

 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO:  
  

A Câmara deliberou rever a deliberação tomada em 2 de Junho de 2008 sobre o assunto 
em epigrafe e aprovar as cláusulas contratuais do empréstimo a curto prazo a contrair ao CCAM, 
até ao montante de 315.000,00 €, destinado a suprir dificuldades de tesouraria e remeter o 
processo ao Tribunal de Contas para efeitos de obtenção do correspondente visto 

 
PLANO DE PORMENOR DA ZONA CENTRAL DA CIDADE DE PENICHE: 

 
* Elaborado pelo Gabinete de Planeamento da DEPPC, foi presente a proposta n.º 

2/2008, relativa à Avaliação Ambiental Estratégica e Termos de Referência do Plano de 
Pormenor da Zona Central da Cidade de Peniche. 

- Deliberado aprovar os Termos de Referência, constantes da informação prestada pela 
DEPPC, de 24 de Julho de 2008, nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 74.º do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção actual e sujeitar a procedimento de 
Avaliação Ambiental Estratégica o referido plano. 

Deliberado, ainda, proceder à abertura do período de participação preventiva, pelo prazo 
de 20 dias, a contar da data da publicação do aviso no Diário da República, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 77.º do referido diploma legal. 
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PLANO DE PORMENOR DA ZONA A NORTE DE SÃO BERNARDINO: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 25 de Julho de 2008, do Gabinete de 

Planeamento da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, dando conhecimento do 
ponto de situação em que se encontra o plano de pormenor da área de desenvolvimento turístico 
especial a norte de São Bernardino, nomeadamente quanto à detecção de um erro na marcação da 
área de intervenção do referido plano. 

- Tomado conhecimento. 
 

PLANO DE PORMENOR DA ZONA A SUL DE SÃO BERNARDINO: 
 
* Foi presente uma informação, datada de Julho de 2008, do Gabinete de Planeamento da 

Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, dando conhecimento do ponto de situação 
em que se encontra o plano de pormenor da área de desenvolvimento turístico especial a sul de São 
Bernardino e do diagrama de procedimentos necessários para a elaboração do referido plano. 

- Tomado conhecimento. 
 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

* Requerimento, em nome de Isabel Maria Ferreira Neco Faustino, solicitando 
autorização para proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto ao restaurante 
“Minhoto II”, sito na Rua Tenente Valadim, n.º 11, em Peniche. 

- Deliberado deferir. 
 
* Requerimento, em nome de João Alberto Ramos Pitau, solicitando autorização para 

proceder à ocupação da via pública com um expositor e colocação de toldo junto ao 
estabelecimento de que é proprietário, sito na Avenida do Mar, n.º 10, em Peniche. 

- Deliberado indeferir, pelos motivos constantes da informação da DGUO, de 17 de Julho 
de 2008, podendo o assunto ser equacionado aquando da execução do prolongamento do passeio 
previsto no plano de ocupação. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social – cedência de materiais: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Construção e Conservação, informando dos 
materiais necessários e a ceder à Junta de Freguesia de Ajuda para que proceda à beneficiação da 
habitação, sita no Bairro do Calvário, n.º 60, em Peniche. 

- Deliberado adquirir e ceder à Junta de Freguesia de Ajuda os materiais solicitados, no 
valor estimado de 1.173,68 €, a que acrescerá o IVA. 

 
Habitação social – atribuição de fogo: 

 

* Foi presente uma informação, datada de 28 de Julho de 2008, da técnica superior de 
serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo n.º 60, sito no Bairro do 
Calvário, em Peniche, ao Senhor João Paulo da Conceição Páscoa. 

- Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
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LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 

* Proc.º N.º 211/08, em nome de Luís Alves Martins, para instalação de uma esplanada, 
na Avenida do Mar, n.º 38, em Peniche, junto ao restaurante “Onda Azul”. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura de instalação de esplanada, nas condições 
constantes da informação da DGUO, de 14 de Julho de 2008. 

 
* Proc.º N.º 509/07, em nome de José Luís Manteigas Passos, para construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, no gaveto da Rua da Paz com a Travessa da Paz, em Ferrel. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar no domínio público municipal, com a área de 28,75 m2, conforme previsto na planta de 
levantamento topográfico da propriedade. 

 

Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 

* Requerimento, em nome de Ana Maria Franco Antunes da Anunciação, solicitando que 
se proceda ao levantamento do ónus de demolição que incide sobre o prédio urbano, sito no 
Bairro dos Dominguinhos, em Peniche. 

- Deliberado autorizar o cancelamento do ónus que recai sobre o prédio em apreço. 
 

ENCERRAMENTO: 
 

Sendo vinte 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, por maioria, com os 
votos contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo Rodrigues. 

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


