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ACTA N.º 41/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2008: 
 
Aos três dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, 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, 
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 quarenta minutos. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul apenas participou na reunião a partir das catorze horas 

e quarenta e cinco minutos. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves apenas participou na reunião a partir das quinze 

horas e trinta minutos. 
No início da reunião, estiveram presentes e foram apresentados ao executivo os novos 

colaboradores do Município que estão ao serviço do DPGU. 
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: 
- Ângela Maria Cordeiro Antunes, que denunciou a existência de duas fossas a céu 

aberto, junto à sua residência, na Quinta do Carocho, em Atouguia da Baleia, que exalam maus 
cheiros. Relatou os contactos já efectuados por diversos moradores da zona para tentar 
solucionar o problema. Referiu-se, também, ao mau estado dos acessos ao local, à colocação de 
entulhos, sem triagem, ao longo dos caminhos, ao enchimento das bermas com os referidos 
entulhos, a quando no nivelamento dos caminhos, e consequente má drenagem das águas 
pluviais. Mencionou, ainda, a coloração da água da rede pública, esclarecendo que ocorreu 
pontualmente durante o pretérito Verão, e à insuficiente recolha dos resíduos sólidos urbanos. 

O Senhor Director-delegado dos SMAS esclareceu que as fossas são propriedade de uma 
empresa que explora uma pecuária existente no local e que o licenciamento e fiscalização deste 
tipo de exploração é uma competência da CCDR e que o município já tem alertado esta entidade 
para eventuais irregularidades. Relativamente à coloração da água, informou que, por se tratar de 
uma ponta de rede, poderão existir alguns resíduos que alteram o aspecto da água, no entanto não 
altera a sua qualidade. Solicitou que a reclamante informe os SMAS se esta situação voltar a 
acontecer para que seja feita a limpeza da conduta, através de uma purga. 

O Senhor Director do DEA informou que irá ao local para estudar a melhor solução para 
a recolha dos RSU.  

O Senhor Vice-Presidente informou que os serviços do município não efectuaram 
qualquer intervenção nos caminhos daquela zona e que os entulhos têm proveniência particular. 

- Virtuosa Domingos Leal, residente na Fonte da Nora, em Peniche, que informou da 
construção de um muro confinante com a rua onde reside, que julga não estar licenciado, e da 
colocação de entulho na mesma rua que impossibilita o livre acesso à sua residência. O Senhor 
Presidente da Câmara leu informação dos Serviço de Fiscalização Municipal sobre o assunto e 
informou a munícipe de que irá mandar averiguar se o projecto de construção do muro foi 
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cumprido. 
- Marcolino Santos Correia, residente em Ferrel, que disse ter apresentado uma 

exposição, há cerca de um ano, sobre a abertura de um portão, por parte de um seu vizinho, para 
a sua propriedade. O Senhor Director do DPGU prestou esclarecimentos sobre o assunto e o 
Senhor Presidente da Câmara informou que o mesmo já foi por si despachado. 

- Noel de Jesus Costa, que fez uma exposição sobre a venda ambulante de peixe na 
cidade. O Senhor Presidente da Câmara informou de que a Câmara não tem emitido novos 
cartões de venda ambulante, apenas tem renovado os já existentes, e que a venda ambulante de 
peixe na cidade é proibida, sendo a fiscalização uma competência da PSP. 

 
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 e actividades em que participou: 
- No dia 28 de Outubro, recebeu a direcção da Associação de Mariscadores da Berlenga. 
- No dia 29 de Outubro, esteve em Santarém, no Dia do Oeste do Festival Nacional de 

Gastronomia. 
- No dia 30 de Outubro, em reunião da Agência de Desenvolvimento da Região Oeste. 
- No dia 30 de Outubro, na assinatura do contrato da prestação de serviços de 

Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes do Parque de Peniche da Avenida Monsenhor 
Bastos e Reabilitação da Prageira. 

- No dia 30 de Outubro, reunião com a Paróquia de Peniche e o Senhor Luís Almeida, 
sobre a possível construção de uma unidade hoteleira junto ao centro paroquial. 

- No dia 30 de Outubro, no Colóquio sobre Alimentação e Desenvolvimento da Criança, 
promovido pelos educadores da educação pré-escolar do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. 

- No dia 31 de Outubro, no Lisbon Energy Forum 2008, promovido pela Fundação Mário 
Soares e pela Galp Energia, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 

- No dia 2 de Novembro, na homenagem aos ex-combatentes falecidos. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que reuniu com um responsável pela Igreja de 

Casal Moinho e que na próxima reunião trará uma proposta de apoio àquela instituição. 
Informou, ainda, que o relatório financeiro do Festival Sabores do Mar se encontra concluído e 
que vai reunir com toda a equipa que colaborou no festival para elaborar um relatório o mais 
completo possível. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Leu o documento, elaborado pelo seu gabinete de apoio pessoal, que a seguir se 

reproduz: 
«Actividade do Senhor Vice-Presidente, de 27 de Outubro a 3 de Novembro de 2008: 
- Participação no Colóquio sobre Alimentação e Desenvolvimento da Criança. Promovido 

pelos docentes da Educação Pré-Escolar do Agrupamento D. Luís de Ataíde 
- Reunião com os parceiros da edição do Natal Penicheiro 2008, para definição e fecho 

do programa. 
- Participação no Festival de Gastronomia de Santarém, no “Dia do Oeste” – dia com 

especial relevância para o Município de Peniche. 
- Reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal. 

- Inicio da construção junto à zona da rotunda do Juncal.  
- Inicio da 2ª fase do circuito pedonal Baleal-Ferrel. (4ª semana deste mês) 
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- Substituição de abrigos rodoviários junto à “Cerâmica do Rosário” e Ribafria. 
- A Câmara Municipal de Peniche está a proceder à aplicação de tapete 

betuminoso na Vila de Atouguia da Baleia, na Rua dos Canteiros, Rua da Carreira e Rua 
Maria Luzia. 

- Prosseguimento da obra na Rua da Saudade, em Geraldes – Casais do Júlio. 
- Estão concluídas as obras de remodelação da Casa Mortuária e da Sala de 

autópsias do cemitério de Peniche. 
- Reunião com o Sr. Presidente da Junta de Ajuda, sobre a aplicação de tapete betuminoso 

na referida Freguesia, a partir de 6 de Novembro. 
O Sr. Vice-Presidente efectuou deslocações aos diversos cemitérios do concelho. Neste 

momento e, resolvidas as situações no cemitério de Peniche, Lugar da Estrada e Atouguia da 
Baleia, a prioridade do actual executivo passa pelo alargamento do Cemitério de Serra D’El-Rei. 

Terminou no passado dia 31 de Outubro, o mês de Vasco Santana e Beatriz Costa. A 
descentralização das actividades a todo o concelho confirma-se como uma boa aposta da Câmara 
Municipal. Os 953 espectadores que assistiram à projecção dos filmes, os cerca de 900 visitantes 
à exposição e a presença de diversos actores em Peniche, Ferrel, Atouguia e Serra D’El-Rei, são 
demonstrativos da qualidade deste evento cultural, promovido pelo pelouro da Cultura da 
Câmara Municipal de Peniche. 

O Senhor Vice-Presidente recebeu o Relatório Final para adjudicação da empreitada da 
Estrada Municipal entre Peniche e Baleal, no valor de 178.071,37 € (cento e setenta e oito mil, 
setenta e um euros e trinta e sete cêntimos). Não houve nenhuma reclamação no chamado 
período de audiência prévia.» 
 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Participou em reunião com os responsáveis pelos CTT na Região Centro onde 

manifestou a sua preocupação pelo funcionamento do posto de Peniche, nomeadamente pelos 
atrasos na distribuição da correspondência, problema que tem afectado a distribuição das facturas 
dos SMAS, tendo ficado decidido que um responsável virá a Peniche para tentar desbloquear a 
situação.  

- A reunião de preparação da candidatura do Grupo de Acção Costeira ao Programa 
Operacional das Pescas ficou sem efeito. 

- No dia 31 de Outubro, teve início mais uma campanha de monitorização do litoral do 
concelho de Peniche, no âmbito do projecto europeu Coastwatch. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Relativamente ao Mês do Mar, referiu que lhe parece ter um excelente programa e mos-

trou desagrado por tomar conhecimento no dia 3 de Novembro de algo que teve início no dia 1. 
- Disse ser uma excelente iniciativa o arranjo que está ser efectuado na esquina da Rua 

das Berlengas com a Rua de São José, em Peniche.  
- Solicitou, novamente, a listagem dos bens recuperados, destinados ao Museu de 

Atouguia da Baleia. 
- Denunciou a existência de uma viatura abandonada no parque de estacionamento 

central da cidade. Deliberado encarregar o DEA de averiguar a situação. 
- Referiu que, por falência da empresa promotora, as infra-estruturas de um loteamento, 

sito na Rua das Âncoras, em Peniche, que se encontram por concluir e apresentou fotografias 
para demonstra a perigosidade que a situação apresenta para a circulação automóvel. O Senhor 
Vice-Presidente informou que já tinha conhecimento da situação é já lá enviou o Serviço de 
Fiscalização Municipal que apresentou uma informação, de que leu as conclusões. 
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- Solicitou os elementos já requeridos em 20 de Outubro. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Agradeceu o convite para participar no Dia do Oeste do Festival Nacional de 

Gastronomia. 
- Referiu-se à falta de professor de inglês para as AEC, em Serra d'El-Rei. O Senhor 

Vice-Presidente prestou os esclarecimentos necessários. 
- Relativamente ao acidente com o esgoto da ilha da Berlenga, ocorrido no Verão 

passado, perguntou quais as medidas já tomadas para evitar futuros acidentes. O Senhor 
Vereador Jorge Abrantes informou que está a ser estudada solução técnica que será implantada 
em 2009. 

- Solicitou informação sobre o ponto de situação do Centro Educativo de Atouguia da 
Baleia, da Fonte Gótica e dos subsídios para iluminação de Natal. O Senhor Presidente informou 
que, relativamente ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, aguarda o agendamento de uma 
reunião com a GNR. Sobre a Fonte Gótica, está a ser estudado um projecto que contemple uma 
solução para um muro existente junto à fonte. O Senhor Vice-Presidente informou que vai 
apresentar proposta para os subsídios a atribuir para apoio às despesas com a iluminação de 
Natal. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu que não têm sido entregues os mapas de horas extraordinárias. 
- Perguntou se já existe solução para a parede existente na via pública, na localidade de 

Bolhos. 
- Perguntou se o processo da Quinta do Gato Cinzento teve evolução. O Senhor Director 

do DPGU informou que o Gabinete de Planeamento está a preparar informação sobre novos 
elementos apresentados pela empresa requerente.  

- Disse que em vistoria efectuada há mais de cinco anos se verificou que as instalações 
do Clube Naval de Peniche se encontravam muito degradadas e em eminente derrocada e 
perguntou se a Câmara tem acompanhado a situação. O Senhor Presidente da Câmara informou 
que tem marcada reunião com o CNP e que os serviços municipais vão fazer um levantamento 
das condições de segurança das instalações. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Saudou a iniciativa de celebração do Mês do Mar e referiu que o programa lhe parece 

bastante interessante e que certamente em muito dignificará a nossa cidade. 
- Agradeceu o convite para participar no Dia do Oeste do Festival Nacional de Gastronomia, 

mas, por razões de índole profissional, não lhe foi possível estar presente. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Informação, datada de 31 de Outubro de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

propondo a atribuição de apoio logístico e financeiro para a realização do Circuito Nacional de 
Surf Esperanças 2008, que se realizará nos dias 8 e 9 de Novembro próximo, nas praias de 
Supertubos e Baleal (Lagido). 

- Deliberado conceder à Península de Peniche Surf Clube um subsídio, no valor de 
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900,00 €, assumir os encargos com o aluguer dos sanitários e dar o apoio logístico proposto. 
 
* Fax, datado de 27 de Outubro de 2008, da ACISCP, solicitando o alargamento e 

tolerância do horário de funcionamento dos espaços comerciais e de restauração e bebidas no 
concelho de Peniche durante a época natalícia, com início a 1 de Dezembro. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do artigo 16.º do regulamento respectivo, o 
que deverá comunicar-se à GNR e PSP. (P.º 11/03) 

 
* Informação, datada de 24 de Outubro de 2008, da Adjunta do Senhor Presidente da 

Câmara, propondo a atribuição de apoio financeiro ao Banco Alimentar de Caldas da Rainha. 
- Deliberado conceder à Partilha – Ajuda Solidária do Oeste um subsídio de 0,03 € por 

Kg. De alimentos distribuídos, até ao valor máximo de 1.000,00 €. Deliberado, ainda, informar a 
Partilha de que deve dar conhecimento aos serviços da quantidade de alimentos distribuídos. 

 
* Informação, datada de 30 de Outubro de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a atribuição de apoio logístico e financeiro para a realização do Campeonato Nacional 
de Jovens (Partidas Semi-rápidas), I Festival de Xadrez de Peniche, que irá decorrer de 14 a 16 
de Novembro corrente. 

- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense 
um subsídio, no valor de 900,00 € e dar o apoio logístico solicitado. 

 
* Informação, datada de 31 de Outubro de 2008, da Divisão de Construção e 

Conservação, apresentando uma estimativa orçamental para a execução de rebaixamento do 
passeio frente ao Centro de Saúde de Peniche. 

- Deliberado autorizar que os serviços municipais executem a obra e fornecer os materiais 
necessários para a sua realização. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, com a ref.ª 68.2/PNI/HL/HR, datada de 21 de Outubro de 2008, da Sociedade 

Portuguesa de Autores, informando da nomeação do Senhor Luís Manuel da Conceição 
Rodrigues Veríssimo como correspondente no concelho de Peniche, a exercer funções neste 
Município. (P.º 19) 

 
* Carta, datada de 30 de Outubro de 2008, do Gabinete de Apoio aos Deputados do 

Partido Comunista Português ao Parlamento Europeu, remetendo convite para um debate a 
realizar-se no próximo dia 8 de Novembro, subordinado ao tema “Pescas, um sector estratégico 
para o País – Problemas, Potencialidades e Perspectivas”. (P.º 40/06) 

 
* Carta, datada de 3 de Novembro de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, endereçando convite para o jantar convívio de comemoração do São 
Martinho, que se realizará no próximo dia 14 de Novembro, na cantina daquele Centro Social.  

 
* Programa do Mês do Mar/Novembro 2008. 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Outubro. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
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PESSOAL: 

 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contrato de prestação de serviços e acordos ocupacionais ao 
serviço em Outubro de 2008. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
* Na sequência de diversas solicitações apresentadas, a Câmara deliberou atribuir os 

seguintes subsídios: 
- À Federação Portuguesa de Surf, no valor de 2.148,69 €, para pagamento das refeições 

fornecidas ao staff técnico, de imprensa e de apoio à realização da Taça de Portugal 2008, em 
surf, bodyboard longboard e kneeboard, que se realizou de 23 a 27 de Julho último; 

- À Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, no valor de 159,36 €, para 
pagamento da utilização do autocarro municipal pela sua fanfarra numa deslocação ao Seixal, no 
passado dia 11 de Outubro; 

- À Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, no valor de 245,23 €, para pagamento de 
despesa efectuada com a colocação de rede de vedação na Escola do 1.º ciclo de Serra d’El-Rei; 

- Ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, no valor de 2.250,58 €, 
para pagamento de refeições fornecidas na cantina daquele Centro Social durante o mês de 
Outubro, referentes a beberetes “Semana Sénior”, refeições “Prova Circuito Nacional 
Bodyboard”, refeições “Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal” e 
vigilantes da feira mensal de Agosto. 

 
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: 

- 70 m2 de pavê, 1 carrada de pó de pedra e 5 sacos de cimento, no valor estimado de 
328,05 €, para a Rua Rio da Catrina, naquela freguesia. 

Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 1 palete de cimento, no valor estimado de 156.00 €, destinada à reposição de grelhas 

e assentamento de manilhas, na área daquela freguesia; 
- 50 manilhas de 40, 30 manilhas de 30, no valor estimado de 481.50 €, destinados a 

ser aplicados em caminhos agrícolas nos acessos às propriedades na área daquela freguesia; 
- 50 manilhas de 40, 80 metros de lancil, 120 metros de pavê, 1 carrada de pó de 

pedra, 1 palete de cimento, 1 carrada de areia com cascalho e 1 carrada de areia média, no valor 
estimado de 1.401,25 €, destinados à colocação de manilhas na regueira existente na Rua D. 
Dinis, no lugar de Reinaldes. 

Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 1 carrada de areia média lavada e 20 litros de tinta cinzenta, no valor estimado de 

305,50 €, destinados ao estaleiro do cemitério daquela freguesia. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
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* Acompanhado do parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, foi presente, 
para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 10.00 às 4.00 horas, para um 
estabelecimento de bebidas e restauração, denominado “Snack Bar Taskareia”, sito no Molhe 
Leste, em Peniche. 

- Deliberado visar o horário de funcionamento das 10.00 às 4.00 horas, com validade até 
31 de Outubro de 2009. 

 
PUBLICIDADE: 
 
 * Requerimento, em nome de Isilda Dias Alves e Vitor José Marques Figueira, 
solicitando autorização para proceder à colocação de letreiro luminoso no prédio, sito na 
Travessa da Lingueta, n.º 4, 6, em Peniche. 
 - Deliberado autorizar a colocação do reclamo luminoso de letras soltas, por ter merecido 
parecer favorável do IGESPAR. 
 Deliberado, ainda, proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, relativamente ao reclamo com caixa acrílica, por ter merecido parecer 
desfavorável do IGESPAR, que é vinculativo. 

 
ORDENAMENTO DO TRÁFEGO NO ENTRONCAMENTO DA RUA DO JUNCAL COM A 
RUA DR. ERNESTO MOREIRA: 
 
 A Câmara deliberou aprovar o novo estudo de implantação da rotunda no entroncamento 
da Rua do Juncal com a Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, aprovado em reunião de 16 de 
Outubro de 2006. 
 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
A Câmara deliberou aprovar uma proposta de alinhamento para a Estrada dos Remédios, 

em Peniche, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 24 
de Junho de 2008, na sequência do pedido de viabilidade para loteamento urbano, efectuado pela 
firma Construções Penichense, L.da. 

 
BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE PENICHE E BALEAL: 
 
 * Elaborado pela comissão de análise das propostas apresentadas, foi presente o relatório 
final para adjudicação da empreitada referida em epígrafe. 
 - Deliberado adjudicar a empreitada ao concorrente classificado em primeiro lugar e 
conforme proposto no relatório final, à empresa Construções Pragosa, S.A., pelo valor global 
proposto de 178.071,37 €, a que acresce o IVA, e aprovar a minuta do contrato a celebrar. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Cedência de terrenos: 
 
 * A Câmara deliberou aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche das seguintes 
parcelas de terreno a integrar no domínio público municipal: 
 - Com a área de 229,00 m2, sita no Alto do Moinho, no Casal Moinho, a ceder por João 
Baptista da Costa Ramos; 
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 - Com a área de 199,00 m2, sita na Rua de Timor, em Atouguia da Baleia, a ceder por 
Construções Joaquim Filipe e Filhos, L.da. 
 - Com a área de 821,00 m2, sita em São Bernardino, a ceder por João Manuel Pereira da 
Costa Martins. 
  
Habitação social – reapreciação do valor das rendas: 

 
* Na sequência das diversas informações apresentadas pela técnica superior de serviço 

social, a Câmara deliberou fixar as seguintes rendas: 
- No valor de 86,89 €, para o fogo n.º 20 – 1.º Dt.º, sito no Bairro Valverde, na Rua Luís 

de Camões, em Peniche, de que é titular o Senhor José Augusto Sopas Borges, em virtude de se 
ter verificado uma alteração nos rendimentos do agregado familiar. 

- No valor de 26,83 €, para o fogo n.º 8 – R/c Dt.º, sito no Bairro Valverde, na Rua Luís 
de Camões, em Peniche, de que é titular a Senhora Maria da Conceição Rodrigues Silva, em 
virtude desta apresentar gastos acrescidos com a medicação e com deslocações ao médico. 

- No valor de 62,25 €, para o fogo E, 4.º tardoz, sito no Edifício Coosofi, em Peniche, de 
que é titular o Senhor José António da Conceição Cole, em virtude deste agregado familiar ser 
constituído por pensionistas e apresentarem gastos acrescidos com medicação. 

- No valor de 27,25 €, para o fogo, sito na Rua Fernão de Magalhães, bloco 4 – 2.º Esq.º, 
em Peniche, de que é titular o Senhor António José Catarino Costa, em virtude da sua mulher se 
encontrar desempregada e consequente diminuição dos rendimento familiar. 

 
Habitação social – atribuição de fogo: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo a 
atribuição do fogo n.º 6, sito no Bairro do Calvário, em Peniche, ao agregado familiar do Senhor 
Hélder Marco Rodrigues Santos, actualmente residente no Edifício Coosofi, letra C, R/c frente, 
em virtude deste fogo ser demasiado pequeno para o seu agregado familiar. 
 - Deliberado atribuir o fogo situado no Bairro do Calvário, n.º 6, em Peniche, a Hélder 
Marco Rodrigues Santos. 
 
Actualização das rendas de prédios urbanos municipais para 2009: 

 
Face à publicação da Portaria n.º 1240-A/2008, de 31 de Outubro, a Câmara deliberou, a 

exemplo dos anos anteriores, proceder à actualização das rendas dos seus prédios da seguinte 
forma e a partir do início do próximo mês de Janeiro. 

 
- Bairro Senhor do Calvário : 
Aplicação do coeficiente de correcção extraordinária de 1,028 (um vírgula zero vinte 

oito), em conformidade com a Portaria n.º 1240-A/2008, com a ressalva de que, também como 
nos anos anteriores, para os agregados familiares de fracos rendimentos económicos, o montante 
de cada uma das rendas não poderá exceder, em face do rendimento do agregado familiar, o 
valor que resultar da aplicação do Decreto-Lei n.º 166/93, devendo, neste caso, os inquilinos 
apresentar declarações dos rendimentos anuais ilíquidos, relativos a todos os elementos que 
compõem o agregado familiar, acompanhados de documentos comprovativos. 

 
- Fogos construídos ao Abrigo de Contratos de Desenvolvimento, sitos nas Ruas das 

Redes e dos Corvos, n.º 6, no Bairro Valverde e no Bairro Fernão de Magalhães: 
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Actualização anual em conformidade com o Decreto-Lei n.º 166/93, de acordo com a 
actualização do rendimento do agregado familiar residente, devendo, para tal, os inquilinos 
procederem à entrega das declarações de rendimentos de todos os elementos daquele, para, neste 
caso, produzir efeitos desde 1 de Janeiro de 2009, pelo prazo de um ano. 

 
- Bairros da ex-Fundação Salazar: 
a) Para os fogos cujas rendas iniciais foram fixadas até 1975 e foram actualizadas em ou 

até 1 de Janeiro de 1994, será aplicado o coeficiente de actualização de 1,028 (um vírgula zero 
vinte oito). 

b) Para os fogos cuja renda inicial foi fixada depois de 1975, será aplicado o coeficiente 
de 1,028 (um vírgula zero vinte oito). 

 
- Bairro dos Funcionários Municipais e outros prédios: 
Aplicação dos coeficientes de actualização de 1,028 (um vírgula zero vinte oito). 
 
- A Câmara deliberou, ainda, que o DPGU calcule anualmente as rendas técnicas dos 

diversos bairros, a fim de serem consideradas, se for caso disso, nas atribuições no decorrer do 
ano. 

 
FUNDOS DE MANEIO: 

 
A Câmara, considerando o preceituado no Regulamento de Constituição e Regularização 

de Fundos de Maneio, deliberou aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio, até ao final 
do corrente ano, pelas seguintes classificações económicas e com os montantes que se indicam, a 
favor da Chefe da Divisão Financeira, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro: 

 
02.01.02.01 – Gasolina ................................................................ 200,00 € 
02.01.02.02 – Gasóleo ................................................................. 200,00 € 
02.01.08 – Material de escritório ................................................. 100,00 € 
02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens ............................. 2.000,00 € 
02.02.09 – Comunicação .............................................................. 100,00 € 
02.02.10.02 – Transportes – outros ........................................... 2.000,00 € 
02.02.11 – Representação dos serviços ........................................ 250,00 € 
02.02.13 – Deslocações e estadias ............................................... 250,00 € 
02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros ............................. 500,00 € 

 
BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a seguinte Comissão de Análise das candidaturas às bolsas 
de estudo para o ensino superior: 
 - Margarida Isabel Marcelino Cândido, Técnica Superior; 
 - Victor Manuel Dias Ramos, Técnico Superior de 2.ª Classe de Sociologia; 
 - Pedro Luís Gomes Ferreira, Assistente Administrativo Principal. 
 
ADESÃO À ENTIDADE REGIONAL DO PÓLO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
DO OESTE: 
 
 * Na sequência de ofício, datado de 28 de Outubro de 2008, enviado pela Região de 
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Turismo do Oeste, a Câmara deliberou aprovar a adesão do Município de Peniche à Entidade 
Regional do Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oeste e solicitar à Assembleia Municipal a 
autorização para esse efeito, nos termos previsto na alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro. 
 
PROJECTO PRONATURA: 
 
 * Elaborada pela Senhora arquitecta paisagista Ana Carriço, foi presente uma proposta de 
Acordo de Participação no Projecto ProNATURA, a celebrar com a ANEFA – Associação 
Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, e com o BES – Banco Espírito 
Santo.  
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Amílcar de Bastos Gonçalves Martins, para construção de um edifício de 

habitação colectiva, na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado dar parecer desfavorável podendo o requerente contactar os serviços para 

acordar solução para uma nova proposta a apresentar. 
 
* Em nome de Hortapronta – Hortas do Oeste, S.A., para ampliação de escritórios, sitos 

no Vale do Grou, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado informar a firma requerente de que a pretensão é viável, nos termos e com 

os fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 30 de Outubro de 2008, e de que 
pode apresentar projecto. 

 
* Em nome de Rosa Maria Fidalgo Domingos Alexandre, para legalização, com ónus de 

renúncia, de casa de habitação, sita na Travessa do Calhau, na Estrada dos Remédios, em Peniche, 
já presente em reunião anterior e acompanhado agora de informação da Junta de Freguesia de 
Ajuda. 

- Deliberado informar a requerente de que deve apresentar projecto para legalização da 
construção, o qual deverá incluir a área de cedência ao Município de modo a que o estudo de 
alinhamento aprovado para o local seja cumprido. 

 
* Em nome de A. Lino & Filhos, L.da, para construção de edifício habitacional, em Santa 

Cruz, em Peniche. 
- Deliberado dar parecer desfavorável e informar a firma requerente de que uma nova 

proposta deverá respeitar os limites do domínio hídrico. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L1/02, em nome de Albifrank – Engenharia e Construção, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Cruz da Légua, em Atouguia da Baleia, já presente em 
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reuniões anteriores e acompanhado agora de informação da DPGU, datada de 3 de Novembro de 
2008. 

- Deliberado aprovar a nova planta síntese do loteamento, nas condições da informação 
técnica da DPOI, de 19 de Agosto de 2008. 

Deliberado, também, permitir a emissão das autorizações de construção, excepto para os 
lotes 2, 3 e 17. 

Deliberado, ainda, consultar a ARH sobre a possibilidade de emanilhamento parcial da 
regueira. 

 
* Proc.º N.º L3/08, em nome de Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A., para 

loteamento de uma propriedade, sita no Convento, em Peniche, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado aprovar o estudo de loteamento, nas condições das informações técnicas da 

DGUO, DPOI e DPGU, devendo a rede viária e os estacionamentos serem objecto de estudo 
entre os serviços municipais e a empresa promotora. 

Deliberado, ainda, informar a empresa promotora de que a Câmara está disponível para 
lhe alienar a parcela de terreno, com a área de 1913,00 m2, pelo preço de 126,01 €/m2. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Requerimento, em nome de Maria Isabel S. Brás Costa, apresentando justificação ao 

motivo pelo qual procedeu à colocação do revestimento na fachada do prédio, sito na Avenida 25 
de Abril, n.os 106 e 108, em Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado agora de 
parecer do IGESPAR. 

- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR, que é vinculadivo. 

 
* Proc.º N.º 264/08, em nome de Hortapronta – Hortas do Oeste, S.A., para ampliação de 

instalações fabris (armazém 2), sitas no Vale do Grou, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo ser apresentados os projectos de 

especialidades constantes da informação da DGUO, de 30 de Outubro de 2008. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e cinquenta 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, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe de Divisão Financeira, 
servindo de Directora de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


