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ACTA N.º 41/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2009: 
 
Aos quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche e 

Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-
Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Francisco 
Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, 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 Jorge Abrantes não participou na reunião por se encontrar em 
representação dos SMAS, em evento organizado pelo INAG. 

O Senhor Presidente da Câmara apenas participou na reunião até às dezoito horas e dez 
minutos após a apresentação do 1.º ponto 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. 

 
ATRIBUIÇÃO DE PELOUROS: 

 
O Senhor Presidente fez a apresentação ao público presente da nova composição do 

Executivo Municipal e deu conhecimento da distribuição de pelouros pelos Vereadores a tempo 
inteiro, sendo que quaisquer alterações futuras delas dará o respectivo conhecimento: 
  

Presidente – António José Correia: 
 - Planeamento; 
 - Urbanismo; 
 - Actividades Económicas (Agricultura, Indústria, Comércio, Turismo); 
 - Gestão Ambiental e Energética (Planeamento, Coordenação, Programação e Execução 
de projectos com incidência Energética e Ambiental, da responsabilidade do Município ou de 
entidades externas); 
 - Inovação e Modernização (Planeamento, Gestão, Controlo e Avaliação de novos 
modelos de funcionamento dos serviços e sua relação com o Cidadão); 
 - Qualidade; 

- Cultura;  
 - Protecção Civil. 
 
 Vice-Presidente – Jorge Alberto Bombas Amador: 
 - Educação; 

- Desporto; 
- Obras Municipais; 

 - Sistemas de Energia, Tecnologia e Viaturas (Sectores técnicos operativos: Electricidade, 
Serralharia, Oficina de Mecânica, Gestão de Viaturas e Equipamentos Informáticos e 
Tecnológicos); 

- Higiene e Limpeza; 
- Espaços Verdes (Jardins e Pinhal Municipal); 
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- Parque de Campismo, Mercados e Feiras; 
- Cemitérios; 
- Trânsito; 
- Ligação às Freguesias. 

 
 Vereadora – Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes: 
 - Solidariedade Social (Habitação Social, Acção Social e Saúde); 
 - Juventude. 
 
 Vereador – Jorge Serafim Silva Abrantes: 
 - Finanças; 
 - Pesca; 
 - QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- José Carlos Sousinha, que saudou os membros do novo Executivo e desejou felicidades 

para os quatro anos de mandato. Queixou-se novamente, em representação dos moradores da 
Praça Jacob Rodrigues Pereira, de alguns moradores da Rua D. Luís de Ataíde e da proprietária 
da Pensão Avis, da incomodidade provocada durante a madrugada pelo barulho da actividade da 
karaoke, realizada no Art’Café. 

Disse que gostava de saber o conteúdo do parecer do Consultor Jurídico sobre a 
insuficiência de pé direito do referido café. 

O Senhor Presidente disse que lhe iria ser facultada cópia do parecer citado. Comunicou 
que o estabelecimento tinha horário de encerramento até às 4.00 horas e só era autorizada a 
actividade de karaoke até às 2.00 horas. 

Disse também que nada era autorizado sem se saber primeiro se havia alguma queixa 
feita na PSP e que só se passava licença para a realização de karaoke uma vez por semana. 

Finalizou dizendo que iria transmitir o exposto à PSP e à exploradora do café e que iria 
ser equacionada a oportunidade que tinha sido dada, do exercício da actividade de karaoke em 
tom moderado, de forma a não incomodar os vizinhos. 

O Senhor Vice-Presidente disse que a questão impunha uma reunião com a PSP, para se 
avaliar as possibilidades de intervenção desta força policial, acrescentando ainda que, se fosse 
necessário, se deveria efectuar diligências junto do Governo Civil para haver um maior controlo 
de situações idênticas à focada. 

 
- José Lourenço e Laura Farto, que solicitaram novamente intervenção da Câmara em 

relação à incomodidade provocada pelo ruído do exaustor da Caseirinha. 
O Chefe da DASU historiou todas as diligências efectuadas em relação a este assunto, 

nomeadamente a medição do ruído ultimamente efectuada que não tinha revelado índices de 
incomodidade, e os contactos efectuados com os proprietários da Caseirinha, que se mostraram 
disponíveis para efectuar uma medição do ruído ao seu exaustor, a trabalhar na máxima força, 
dentro do próprio estabelecimento. 

O Senhor Presidente deu indicação ao Chefe da DASU para efectuar uma medição do 
ruído na Caseirinha, com o exaustor a trabalhar na força máxima e na casa de José Lourenço. 

 
- Virtuosa Domingos Leal, que se queixou de uma construção ilegal do seu vizinho, 
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assim como do entupimento de uma caixa de esgoto pluvial. 
O Director do DPGU disse que a Fiscalização tinha já ido ao local e que a construção 

referida estava legal. Acrescentou que tinha visitado o local com uma técnica dos SMAS para 
ver a questão do esgoto pluvial. 

O Senhor Presidente chamou a Eng.ª Sandra da fiscalização técnica e a Eng.ª Catarina 
dos SMAS para esclarecerem as questões postas com a D. Virtuosa Leal. 

 
- Carlos Nunes Martins, que voltou a solicitar a venda de uma parcela de terreno 

municipal junto a um prédio rústico de que é proprietário. Historiou todo este processo, desde a 
herança da sua propriedade em 1967, a sua intenção de instalar lá uma bomba de abastecimento 
de combustíveis e as várias tentativas de adquirir uma parcela de terreno municipal. 

O Senhor Presidente disse que o assunto tinha sido objecto de várias deliberações 
camarárias e solicitou ao Director do DPGU que desse uma informação resumida sobre o 
processo ao novo Executivo, o que fez, justificando também as deliberações tomadas. 

O Senhor Presidente informou ainda que o processo ficaria disponível para consulta dos 
Vereadores, no sentido de, perante a recolocação do assunto, ser tomada uma decisão sobre o 
mesmo. 

 
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 que tinha feito um conjunto de contactos com vários membros do Governo, 

nomeadamente com o Secretário de Estado da Energia e Inovação, Dr. Carlos Zorrinho, sobre a 
componente de energia e inovação, nomeadamente a energia das ondas e a intervenção 
programada para a Ilha da Berlenga, no âmbito do projecto ECOS. 

- Comunicou que tinha contactado com o Secretário de Estado do Turismo, Dr. Luís 
Patrão, sobre algumas matérias, nomeadamente a possível candidatura de Peniche à realização de 
uma etapa do Campeonato Mundial de Surf nas suas praias e a construção da Pousada da Fortaleza. 

- Disse também que tinha contactado o Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, 
Dr. Marcos Perestrelo e, tinha recebido o Secretário de Estado do Desporto, Dr. Laurentino Dias, 
antes da sua tomada de posse. 

- Informou que tinha formulado aos referidos membros do Governo votos de sucesso no 
exercício dos respectivos cargos. 

- Comunicou ainda que tinha tentado contactar com a Secretária de Estado do 
Ordenamento, Dr.ª Fernanda do Carmo, para falar de matérias ligadas ao ordenamento do 
território, e não tinha conseguido. 

- Disse ainda que, face ao desenvolvimento da operação “Face Oculta”, tinha ouvido as 
afirmações do Presidente do Tribunal de Contas e que, por isso, queria assumir a recomendação 
de elaboração de um Plano de Prevenção e Combate à Corrupção para a Autarquia. 

- Para planificação da obra do Fosso da Muralha, informou que iria ser realizada uma 
reunião interna, envolvendo o IPTM, na próxima Quarta-feira, pelas 9.30 horas, onde se iriam 
colocar questões como a fiscalização da obra, a instalação do estaleiro e o espaço alternativo 
para a realização do mercado mensal. 

- Sobre o programa de Reabilitação Urbana, disse que iria receber o interlocutor do 
QREN / + Centro para aquela obra, no próximo dia 12, onde estariam os restantes parceiros, para 
serem tratadas questões relacionadas com aquele investimento. 
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- Em relação ao acordo institucional a celebrar com o IPTM, cuja proposta já tinha sido 
aprovada pela Câmara, disse que tinha falado com o Eng.º Miguel Sequeira sobre o assunto e que 
iria colocar a questão da sua formalização ao Secretário de Estado da Tutela. Deu ainda conta 
dos diversos enquadramentos territoriais que o referido acordo trataria. 

- Comunicou que, no próximo dia 12 de Novembro, iria realizar-se a inauguração de uma 
exposição na Fortaleza, iniciativa integrada na comemoração do 400.º aniversário da elevação de 
Peniche a Vila e sede de Concelho e que no dia 14 de Novembro iria realizar-se uma reunião no 
âmbito do projecto GPS. 

- Disse por último que, no dia 17 de Novembro, iria ter uma reunião de trabalho com os 
parceiros do projecto SURGE, relacionado com a energia das ondas de fundo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que a obra de Ampliação do Cemitério de Peniche estava concluída e 

regozijou-se pela projecção nacional e internacional que tinha tido a realização de uma etapa do 
Campeonato do Mundo de Surf, em Peniche, sublinhando o trabalho das diversas entidades 
organizadoras e destacando a participação da Câmara, essencialmente do Presidente da Câmara. 

- Disse que tinha toda a disponibilidade para receber contributos nas áreas dos pelouros 
que lhe tinham sido atribuídos, chamando a atenção especial para os pelouros da Educação e do 
Trânsito. 

- Informou também que iria ter uma reunião com os técnicos do PRODEP. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
- Disse que também estava aberta a contributos e sugestões da Vereação em relação aos 

seus pelouros. 
- Informou que, no passado dia 2 de Novembro, tinha tido uma reunião com 

representantes da Leader Oeste e do Centro de Dia de Serra d’El-Rei sobre as condições de 
candidatura daquela IPSS. 

- Comunicou também que, no próximo dia 12 de Novembro, iria ser realizada, no âmbito 
da Rede Social, numa reunião com a Leader Oeste, para dar conta das possibilidades de 
candidatura a todas as IPSS. 

- Disse ainda que tinha participado numa reunião promovida pela Acompanha, sobre o 
projecto “Atelier da Família”, tendo explicado a importância e o alcance do referido projecto. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Sobre a atribuição de pelouros, desejou um bom trabalho aos Vereadores a tempo 

inteiro, esperando que as intervenções no Trânsito tenham um desenvolvimento mais rápido. 
- Lamentou que a nomeação do Conselho de Administração dos SMAS ainda não 

estivesse solucionada, acrescentando que a situação se estava a tornar insustentável e de 
legalidade duvidosa, uma vez que os dois vogais do Conselho de Administração nomeados no 
anterior mandato tinham dado como prazo limite do exercício das suas funções o dia 4 de 
Novembro corrente. 

- Finalizou dizendo que estavam criadas todas as condições para o Presidente da Câmara 
apresentar uma proposta de constituição do Conselho de Administração e que deixava assim uma 
nota de incómodo pelo facto. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Congratulou-se pela distribuição de pelouros, endereçando votos para que cada Vereador 

cumprisse as suas funções da melhor forma possível e dizendo que na próxima reunião daria os 
seus contributos. 
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Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Chamou a atenção para o facto de haver assuntos nesta reunião despachados ontem ou 

mesmo hoje, nomeadamente para um pedido feito em Maio e só informado pelo GAP anteontem, 
dizendo que estes factos não ficavam bem. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Sobre a atribuição de pelouros, disse que esperava que fosse realizado um trabalho 

profícuo e disponibilizou-se para colaborar no que fosse preciso. Também se disponibilizou para 
contribuir em acções de atractibilidade de agentes económicos para o Município de Peniche. 

- Perguntou se a Câmara tinha tido conhecimento dos acontecimentos ocorridos no 
Mercado Municipal que tinham envolvido tiros. Perguntou se a Câmara tinha mecanismos que 
obviassem situações deste tipo e frisou que era urgente regular a venda ambulante. Acrescentou 
que a situação era preocupante e que seria pertinente a realização de uma reunião com a PSP, 
para se esclarecer quem tinha obrigação de actuar naquelas circunstâncias. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Agradeceu os contributos dados e a disponibilidade demonstrada e comunicou que, logo 

no dia das eleições e reiterado no acto da tomada de posse, tinha afirmado que estava disponível 
para aceitar contributos da Vereação. 

- Em relação às questões associadas à PSP, disse que o Comandante Operacional 
Municipal estava a elaborar um calendário de reuniões com os diversos Conselhos Municipais, 
de modo a que as questões de segurança pudessem ser tidas em conta. Acrescentou que estas 
questões deveriam ser suscitadas através do Conselho Municipal de Segurança, para reforçarem 
a sua legitimidade. 

- Esclareceu que o que se tinha passado no Mercado era da competência da PSP e que 
nada justificava a sua não intervenção, tanto durante a citada ocorrência, como em relação à 
venda ambulante não autorizada, praticada à frente do Mercado. 

- Disse ainda que a proposta de regulamento de venda ambulante no Município de 
Peniche estava em condições de ser apreciada e aprovada pela Câmara. 

- Sobre a nomeação do Conselho de Administração dos SMAS, disse que iria solicitar aos 
serviços parecer sobre a legalidade da situação actual e que estava em curso conversações com as 
forças políticas para a sua constituição. 

- Em relação aos assuntos para a reunião de Câmara, colocados na pasta respectiva na sua 
véspera ou no próprio dia, disse que, caso algum Vereador sentisse desconforto em tomar uma 
decisão sobre esses assuntos, eles passariam para a próxima reunião. 

- Sobre a distribuição de pelouros, esclareceu ainda que o pelouro da Pesca tinha sido 
atribuído ao Vereador Jorge Abrantes, por ele acompanhar as actividades do Grupo de Acção 
Costeira. 

- No tocante ao desenvolvimento da actividade económica salientou a promoção 
efectuada ao Município, tanto a nível nacional como a nível internacional, com a realização da 
etapa do Campeonato Mundial de Surf, em Peniche, que tinha sido suscitadora de novas ideias 
de negócio. 

- Comunicou, por último, que tinha sido aberto procedimento concursal para elaboração 
do Plano de Urbanização da Zona Empresarial do vale do Grou. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que tinha sido afirmado que havia conversações com as forças políticas para 

constituição do Conselho de Administração dos SMAS, mas que tanto quanto sabia o PSD não 
tinha recebido qualquer contacto para o efeito desde a tomada de posse. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 04.11.2009 * Livro 100 * Fl.372 

Senhor Presidente da Câmara: 
Deu uma explicação sobre as diligências efectuadas e a efectuar sobre o assunto. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL: 
 

A Câmara tomou conhecimento de uma apresentação, em suporte audiovisual, sobre a 
Revisão do PDM de Peniche, elaborada pelo DPGU. 

 
O Senhor Vice-Presidente, disse que o prazo apresentado de 2 anos para a realização de 

todo o trabalho de revisão poderia ser exíguo, propondo o seu alargamento. 
 
O Senhor Vereador Francisco Salvador salientou a necessidade de se fazer a revisão, 

dizendo que os prazos seriam irrelevantes desde que houvesse preocupação de o fazer o mais 
rápido e da forma mais consistente possível. 

Disse também que deveria ter em conta documentos estruturantes, tais como a Carta de 
Educação e Carta de Arqueologia e outros. 

Frisou a necessidade premente de se efectuar a reestruturação orgânica dos serviços 
municipais para se adaptar às actuais necessidades da Autarquia, nomeadamente que permitisse a 
criação de uma estrutura que acompanhasse a revisão do PDM e posteriormente o seu 
desenvolvimento. 

 
O Senhor Vereador Luís Ganhão congratulou-se pela decisão camarária de se rever o 

PDM, uma vez que era uma ferramenta de extrema importância para a gestão urbanística do 
Município. 

Fez votos para que fosse feita o mais breve possível e referiu que se fizesse alguma coisa 
em relação à valorização dos terrenos que iriam ficar inseridos no PDM. 

 
O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos salientou a importância da revisão do PDM 

e agradeceu a apresentação feita pelos técnicos do DPGU. Aconselhou algum cuidado no 
trabalho a efectuar, uma vez que os erros que fossem feitos iriam ficar para o futuro. Concordou 
com a opção a seguir para a execução, frisando, no entanto, que acarretaria uma grande 
exigência no tocante a recursos humanos. Em relação ao prazo, disse que deveria haver alguma 
cautela, para se poder fazer um bom trabalho. 

 
- Deliberado iniciar o procedimento de revisão do Plano Director Municipal de Peniche, 

nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 98.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e 3 
do artigo 93.º, no n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, fixando o prazo de três anos para a 
sua elaboração, de acordo com o relatório de Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. 

Deliberou ainda promover a participação pública preventiva prevista no n.º 2 do artigo 
77.º do RJIGT, pelo período de 30 dias úteis contados a partir da data da publicação do Aviso na 
2ª Série do Diário da República. 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia trinta de Outubro 
último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Fax, datado de 12 de Outubro de 2009, do Projecto Maré-Alta, solicitando apoio 

logístico para a realização de um Torneio de Beach-Rugby entre Escolinhas de Rugby, que se 
realizou no dia 30 de Outubro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado. (P.º 11/03) 
 
* Carta, com a ref.ª JGS/2009-05, datada de 4 de Maio de 2009, da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue, solicitando a cedência de tinta a fim de procederem à pintura 
exterior do seu edifício/sede. 

- Deliberado ceder 60 litros de tinta plástica branca. (P.º 11/03) 
 
* Ofício n.º 617/2009, datado de 27 de Outubro de 2009, da Freguesia de Serra d’El-Rei, 

solicitando a prestação de serviços de um pedreiro, ajudante e carpinteiros para a colocação de 
um novo palco na Associação “A Serrana”. 

- Deliberado deferir. (P.º 28) 
 
* Carta, datada de 26 de Outubro de 2009, da Acústica Médica, solicitando autorização 

para instalar uma unidade móvel de rastreio, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, no próximo dia 
18 de Dezembro, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito. 

- Deliberado autorizar o solicitado e informar que, em futuras solicitações, devem fazer o 
pedido para o Largo 5 de Outubro. (P.º 42/09) 

 
* Carta, sem data, do Grupo de Investigação em Recursos Marinhos do Instituto 

Politécnico de Leiria, solicitando apoio logístico e a atribuição de um subsídio, destinado a 
comparticipar a realização do International Congresso on Marine Resources – IMMR2009, que 
terá lugar nos próximos dias 16 a 18 de Novembro, no Auditório Principal da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. 

- Deliberado conceder à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar um subsídio, 
no valor de 500,00 €, e dispensar o apoio logístico ao nível do transporte dos participantes entre 
as unidades hoteleiras e a ESTM. 

 
* Carta n.º 2492, datada de 18 de Maio de 2009, do Instituto Politécnico de Leiria, 

solicitando a atribuição de um apoio/patrocínio para a realização do II Congresso Internacional 
de Turismo de Leiria e Oeste, subordinado ao tema “A Imagem e a Sustentabilidade dos 
Destinos Turísticos”, que terá lugar nos dias 25 e 26 de Novembro, na Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar. 

- Deliberado conceder à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar um subsídio, 
no valor de 2.000,00 €. (P.º 13/03) 

 
* Informação n.º 23/09, datada de 30 de Outubro de 2009, do Pelouro do Desporto, 

propondo a atribuição de diverso apoio logístico para a realização do Campeonato do Mundo de 
Corridas de Aventura – ARWC Portugal XPD Race 2009, que terá lugar de 8 a 14 de Novembro. 

- Deliberado conceder os apoios referidos na informação do técnico superior de desporto, 
de 30 de Outubro de 2009. 

 
* Informação, datada de 30 de Outubro de 2009, do Técnico Superior de Geografia, 
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propondo que seja tomada nova deliberação que reitere a deliberação de 8 de Junho de 2009 e 
aprove a alteração da designação então proposta de ECOS - Associação para a Competitividade e 
Inovação na Energia e Construção Sustentáveis para ASSECOS - Associação para a Competi-
tividade e Inovação da Energia e Construção Sustentáveis . 

- Deliberado aprovar a alteração da designação da ECOS para ASSECOS. Deliberado, 
ainda, dar conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal. 

 
* Informação do Senhor Vice-Presidente, propondo diverso apoio logístico e financeiro 

para a realização do 27.º Encontro dos Filhos da Escola do Oeste, que terá lugar no próximo dia 
21 de Novembro. 

- Deliberado conceder o apoio logístico que materialmente seja possível e atribuir à 
Associação dos Marinheiros e ex-Marinheiros da Armada Portuguesa do Litoral Oeste um 
subsídio, no valor de 1.000,00 €. 

 
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 Conceição: 
- 77 m2 de pavê, destinado ao arranjo da Rua Dr. Francisco de Sá Carneiro, naquela 

freguesia, no valor estimado de 261,03 €; 
- 4 paletes de pavê, destinadas ao arranjo da Rua da Central Eléctrica, naquela freguesia, 

no valor estimado de 163,20 €. 
Freguesia de Ajuda: 
- 15 litros de tinta branco e 15 litros de tinta ocre, destinados ao fogo n.º 100 do Bairro do 

Calvário, naquela freguesia, no valor estimado de 63,00 €. 
Freguesia de Ferrel: 
- 7 pares de botas para o pessoal daquela freguesia, no valor estimado de 175,00 €. 
 

TOPONÍMIA: 
 

* Foi presente o ofício n.º 667, datado de 17 de Setembro de 2009, da Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia, propondo o estabelecimento dos seguintes nomes a duas novas artérias, 
sitas no lugar de São Bernardino, naquela freguesia:  

- Rua do Campo da Bola, à via que liga a Rua de Santo António à Rua da União; 
- Travessa da União, à via que liga a Rua da União à Rua de Santo António. 
- Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (18/03) 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
* Acompanhado do parecer da Junta de Freguesia de Ajuda, foi presente, para efeitos de 

visto, um pedido de horário de funcionamento, das 13.00 às 24.00 horas, para um 
estabelecimento de salão de jogos e divertimentos, denominado “Ritual Jogos”, sito nas Galerias 
D. Luís de Ataíde, Loja 9, na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
José Marques Correia Ganhão. 

- Deliberado indeferir, por o edifício onde se encontra instalado o estabelecimento não 
reunir as condições mínimas de segurança e salubridade, conforme notificação de 13 de Outubro 
de 2009. 
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PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos: 
 

* Foi presente um requerimento, em nome de Maria Ilídia de Jesus Ferreira, informando 
da sua concordância com o proposto para a alienação de uma parcela de terreno destinada ao 
alargamento da via pública e solicitando a celebração da respectiva escritura de compra e venda. 

- Deliberado adquirir aos herdeiros de André Dias de Sousa Glória uma parcela de 
terreno, sita no Casal de São Francisco, com a área de 204,00 m2, para integração na via pública, 
pelo valor de 4.080,00 €. 

O Senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto por 
ter-se ausentado da reunião a partir das dezoito horas e dez minutos. 
 
Bar e mini-mercado do Parque Municipal de Campismo de Peniche: 
 

 * Foi presente uma carta, datada de 16 de Outubro de 2009, do Senhor Carlos Manuel 
Santana de Almeida, concessionário do estabelecimento referido em epígrafe, solicitando, na 
sequência de vistoria efectuada pela ASAE, documento comprovativo em como o mesmo reúne 
as condições exigidas por lei para poder laborar. 
 - Deliberado informar a ASAE de que o estabelecimento não está sujeito a licenciamento 
de utilização por ser propriedade do município e que a Câmara, por via directa ou indirecta, irá 
proceder às obras necessárias para que o estabelecimento fique conforme a legislação em vigor. 
Deliberado informar ainda que o estabelecimento se encontra encerrado, por a concessão de 
exploração do mesmo ter terminado em 31 de Outubro de 2009. 
 O Senhor Vice-Presidente informou que trará à próxima reunião uma proposta sobre o 
assunto. 
 

Loteamento municipal: 
  

Elaborado pelos serviços municipais, foi novamente presente o estudo de loteamento para 
uma parcela de terreno, com a área de 22.650,00 m2, que fica a confrontar do norte com caminho 
público, do sul com Rua das Redes, Rua dos Covos e Município de Peniche e outros, do nascente 
com Avenida Papa Paulo VI, Município de Peniche e outros e do poente com Avenida Papa 
Paulo VI, Município de Peniche e outros, a desanexar do prédio municipal, sito na Estrada dos 
Remédios ou Sítio da Bica, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 
8517, do livro B-23, a folhas 186, e inscrito a favor do Município pela inscrição n.º 4022, a fls. 
132 v.º do livro G-11. 
 Verifica-se que, tendo sido submetido a discussão pública, nos termos do n.º 5 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, não foi objecto de qualquer reclamação, estando o mesmo 
abrangido pelo Plano Director Municipal. 
 Apreciado o estudo, a Câmara deliberou aprovar a referida operação de loteamento, nos 
termos daquele artigo 7.º, que comporta a área de 7.786,00 m2 destinada à via pública e que é 
integrada no domínio público municipal, três lotes de terreno destinados a construção e um lote 
de terreno destinado a equipamento, com os seguintes elementos de identificação: 
 a) Lote de terreno, designado por n.º 1, sito na Avenida Papa Paulo VI, na freguesia da 
Ajuda, em Peniche, destinado a construção, com a área total de 555,00 m2, área bruta de construção 
de 2.220,00 m2, área de implantação de 555,00 m2, com 4 pisos, que confronta do norte com 
Avenida Papa Paulo VI, do sul e poente com o Município de Peniche e do nascente com a Rua 
dos Covos, artigo matricial 3739/Ajuda; 
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 b) Lote de terreno, designado por n.º 2, sito na Avenida Papa Paulo VI, na freguesia da 
Ajuda, em Peniche, destinado a construção, com a área total de 555,00 m2, área bruta de construção 
de 2.220,00 m2, área de implantação de 555,00 m2, com 4 pisos, que confronta do norte com a 
Avenida Papa Paulo VI, do sul e nascente com o Município de Peniche e do poente com a Rua 
dos Covos, artigo matricial 3740/Ajuda; 
 c) Lote de terreno, designado por n.º 3, sito na Avenida Papa Paulo VI, na freguesia da 
Ajuda, em Peniche, destinado a construção, com a área total de 555,00 m2, área bruta de construção 
de 2.220,00 m2, área de implantação de 555,00 m2, com 4 pisos, que confrontado norte com a 
Avenida Papa Paulo VI, do sul e poente com o Município de Peniche e do nascente com a Rua 
das Redes, artigo matricial 3741/Ajuda; 
 d) Lote de terreno, sito na Avenida Papa Paulo VI, na freguesia da Ajuda, em Peniche, 
destinado a equipamento, com a área total de 13.199,00 m2, área bruta de construção de 2.286,25 m2, 
área de implantação de 1.538,65 m2, com 3 pisos, que confrontado norte com Caminho Público, do 
sul com Avenida Papa Paulo VI e do nascente e poente com o Município de Peniche, artigo 
matricial 3926/Ajuda. 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA, NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 4 de Novembro de 2009, da DPOI, dando 

conhecimento de que se encontram concluídas as peças concursais para o lançamento do 
procedimento para contratação do serviço referido em epígrafe. 

- Deliberado: 
1.º- Aprovar o processo de concurso, constituído pelo anúncio, programa de concurso e 

caderno de encargos; 
2.º- Autorizar a realização de concurso limitado por prévia qualificação, fixando-se em 

245.000,00 € . 
3.º- Designar para constituírem o júri do procedimento o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, que presidirá, o Eng.º José Pires e o Eng.º Francisco Silva, como membros efectivos, e a 
Eng.ª Florinda Monteiro, o Eng.º José Coelho e o Dr. Rui Venâncio, como membros suplentes. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente o processo n.º 201/09, em nome de Ana Paula da Costa Viegas, para 

licenciamento de obras de ampliação/alteração de edifício, sito na Rua Joaquim António de 
Aguiar, em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e dez minutos, o Senhor Vice-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 Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 


