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ACTA N.º 46/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009: 
 
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro 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, Jorge Serafim Silva 
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. 

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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Comunicou que tinha efectuado diligências junto do Ministério da Justiça em relação à 

capela de S. Bernardino, tendo também recebido o Senhor Padre Gianfranco, no sentido de se 
apurar o ponto de situação da eventual alienação das instalações do Instituto de Reinserção 
Social, situadas em S. Bernardino, uma vez que se corria o risco de falta de pagamento da 
energia eléctrica e do consequente corte de fornecimento; 

- Informou também que amanhã seriam enviadas respostas às perguntas e pedido de 
elementos feito pelo Tribunal de Contas, em relação ao processo de visto do contrato de 
adjudicação do Centro de Alto Rendimento de Surf; 

- No dia 16 de Dezembro, participou na Assembleia-geral da Associação Oceano 21, 
protagonista do Cluster do Mar e cujo Presidente era o Dr. Nogueira Leite, dando uma 
informação do trabalho já desenvolvido e da distribuição de tarefas; 

- No dia 16 de Dezembro, participou no jantar organizado pela Oeste-CIM; 
- No dia 17 de Dezembro, celebrou o contrato de financiamento com a + Centro e 

participou na reunião do Conselho Local de Acção Social; 
- No dia 18 de Dezembro, esteve presente na cerimónia de assinatura do contrato de 

financiamento da rede ECOS e Programa Operacional do Alentejo. Deu uma informação sobre 
os projectos integrantes da referida rede e os trabalhos a desenvolver no futuro; 

- Nos dias 19 e 20 de Dezembro, comunicou que tinha feito um périplo pelas festividades 
natalícias realizadas em diversas colectividades; 

- No dia 22 de Dezembro, participou na Festa Sénior organizada pela Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia; 

- No dia 22 de Dezembro e seguintes, esteve envolvido nas operações levadas a efeito 
pelos serviços municipais para reparação dos estragos provocados pelas intempéries, destacando 
a boa ligação e eficiência de actuação do Comandante Operacional Municipal e dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche, por acumular também o seu comando; 
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- No dia 26 de Dezembro, esteve presente na cerimónia de entrega de prémios do Peniche 
Surf Clube; 

- No dia 27 de Dezembro, participou na Festa de Natal em Geraldes, em que contou com 
a actuação de 4 coros; 

- No dia 28 de Dezembro, realizou uma reunião com representantes da SONAE, a 
propósito da instalação de uma grande superfície comercial do Modelo em Peniche, dando uma 
explicação sobre os assuntos abordados. 

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

14 a 28 de Dezembro corrente: 
Reuniões: 
- Com diversos moradores da localidade de Bufarda sobre assuntos relacionados com esta 

localidade; 
- Com os organizadores do Campo de Verão – Hóquei em Patins, que iria decorrer em 

Peniche, em Julho de 2010, onde foi solicitado apoio para acomodar os jovens participantes na 
Casa da Juventude, assim como o seu transporte; 

- Com um representante da Secção de Basquetebol do Clube Stella Maris de Peniche, 
sobre diversos aspectos relacionados com a sua actividade e com a possibilidade de apoio à 
candidatura do Clube Stella Maris à organização da Taça de Portugal (séniores), no ano de 2011; 

- Com a Direcção da Associação Interline sobre actividades a ter lugar em Peniche, 
nomeadamente um torneio de golfe, um mundialito de futebol e um encontro anual, cuja 
realização decorrerá durante o ano de 2011; 

- Com a SONAE sobre a instalação do Modelo em Peniche; 
- Na Assembleia Municipal de Peniche; 
Outras actividades e eventos: 
- Na Corrida de Natal, organizada pela Escola EB 1.2.3 de Peniche; 
- Acompanhou, no terreno, na noite de 23 para 24 de Dezembro, as diversas intervenções 

e anomalias registadas no concelho de Peniche, em resultado do mau tempo que assolou a região 
oeste; 

- No jantar de Natal dos trabalhadores do Município; 
- No âmbito do Programa do Natal Penicheiro, assistiu à actuação do Coral Stella Maris, 

na Igreja de São Sebastião, em Serra d’El-Rei; 
- Na iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Peniche e 102 FM Rádio, 

denominada “Uma Criança, um Brinquedo”, que teve lugar em diversas localidades do concelho 
de Peniche, nomeadamente em Serra d’El-Rei, Ferrel, Atouguia da Baleia e Peniche; 

- Na 20.ª Festa de Natal dos Bolhos; 
- Na Festa de Natal do Jardim-de-infância de Serra d’El-Rei; 
- Na Festa de Natal do Grupo Desportivo Atouguiense; 
- Na entrega de prendas a todas as crianças, uma iniciativa promovida pela Associação de 

Motociclismo de Peniche; 
- No almoço de Natal, organizado pelas Senhoras Rendilheiras da Escola de Rendas da 

Câmara Municipal de Peniche; 
- Na iniciativa integrada no Natal Penicheiro “Tonecas & Companhia”, que decorreu no 

Pavilhão Polivalente. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
- No dia 16 de Dezembro, participou na Festa de Natal Sénior, em Peniche, dando uma 

informação pormenorizada sobre como tinha decorrido o evento; 
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- No dia 17 de Dezembro, participou na reunião do Conselho Local de Acção Social, 
referindo a constituição de um grupo de trabalho sobre formação, emprego e empreendedorismo. 

- No dia 18 de Dezembro, participou na festa de encerramento do projecto Maré Alta, 
cujo promotor era a ADEPE e informou que estava a decorrer a candidatura ao programa 
Escolhas, com o Azimute 270. Apresentou também um CD sobre todo o projecto Maré Alta. 

- No dia 19 de Dezembro, participou nas Natalíadas, evento inserido no Natal Penicheiro 
e promovido pela Câmara Municipal e pela ADEPE; 

- No dia 19 de Dezembro, assistiu ao concerto realizado pela Banda Filarmónica União 
1.º de Dezembro, de Atouguia da Baleia. 

- No dia 27 de Dezembro, assistiu ao espectáculo promovido pelo Coro Infantil de 
Geraldes, em que participaram vários coros; 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Saudou os Vereadores que se tinham deslocado à obra de reparação da conduta de 

saneamento junto à ETAR de Peniche, para manifestar o seu apoio aos trabalhadores na citada 
obra. 

Manifestou também a sua homenagem aos citados trabalhadores pelo seu esforço no 
sentido de fazerem a reparação no mais curto espaço de tempo. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Solicitou o ponto de situação do trabalho adjudicado a uma empresa para revisão da 

tabela de taxas municipais; 
- Perguntou qual a solução preconizada para a caducidade dos contratos a termo 

resolutivo certo que iria ocorrer no primeiro semestre deste ano; 
- Perguntou também a quem competia a pavimentação de uma vala que tinha sido aberta 

para passar o cabo de alimentação da ESTTM, presentemente apenas tapada com tout-venant; 
- Sugeriu que fossem colocados semáforos limitadores de velocidade na Avenida do Mar, 

em Ferrel, para impedir a velocidade excessiva com que certas viaturas circulavam por aquela 
artéria; 

- Perguntou qual era o ponto de situação da proposta de implantação do monumento aos 
combatentes do ultramar; 

- Face à realização, nos próximos dois anos, de uma etapa do Campeonato do Mundo de 
Surf, em Peniche, sugeriu que fossem feitas diligências no sentido de Peniche participar na maior 
Feira de Actividades Náuticas BOOT, em Dusseldorf, no ano de 2011, por as inscrições para tal 
evento se realizarem durante o mês de Janeiro. Referiu que seria uma aposta na divulgação de 
Peniche muito interessante, apesar do custo muito elevado, que poderia ser atenuado através da 
realização de parcerias; 

- Quis saber para quando é que estava prevista a abertura do acesso norte à zona 
portuária, por razões de segurança do trânsito rodoviário; 

- Solicitou o ponto de situação da concretização do estudo paisagístico, apresentado há 
muito tempo, para o combro situado entre o Tribunal e a Caixa de Crédito Agrícola; 

- Perguntou se já havia data marcada para a assinatura do acordo de colaboração 
institucional a celebrar com o IPTM; 

- Disse, por último, que o dossier sobre a ETAR de Peniche ainda não tinha sido entregue 
à Vereação. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Manifestou o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos trabalhadores dos 

SMAS na reparação da conduta de saneamento junto à ETAR de Peniche, assim como pelos 
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elementos da Protecção Civil nos dias de intempérie; 
- Perguntou qual era a finalidade da tenda colocada no parque de estacionamento do 

Baleal e se estava autorizada pela Câmara e referiu que na zona da Água Doce (Baleal) se 
encontravam algumas construções precárias em madeira recentes; 

- Solicitou informação sobre o horário de funcionamento do Cocktail Bar, assim como 
sobre a mudança de propriedade do referido estabelecimento, dizendo que se deveria ouvir a 
Junta de Freguesia respectiva sobre o assunto; 

- Perguntou ainda se havia algum critério para atribuição de subsídios às colectividades. 
 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Manifestou também o seu agradecimento aos trabalhadores dos SMAS pela rápida 

reparação da conduta de saneamento junto à ETAR de Peniche, assim como aos elementos da 
Protecção Civil pela rápida reparação dos estragos provocados pelas últimas intempéries; 

- Felicitou o Centro Social do Pessoal da CMP pela Festa de Natal que tinha 
proporcionado aos trabalhadores municipais e autarcas; 

- Sobre o loteamento junto ao Lidl, manifestou a sua preocupação por parte da vedação 
do loteamento se encontrar caída, o que permitia o acesso de alunos da Escola do Alemão a uma 
zona perigosa de lagoa, derivada da acumulação de água da chuva que caiu ultimamente e 
solicitou a melhor atenção da Câmara para o assunto; 

- Relativamente à Casa do Frei Rodrigo, situada na curva do miradouro, referiu que 
chegou ao seu conhecimento que terá existido, com os anteriores proprietários, um acordo de 
cedência de terreno para que a marginal viesse a passar por trás da casa e que com um novo 
interlocutor seria importante fazer um ponto de situação sobre este assunto; 

- Agradeceu à Vereadora Clara Abrantes o relatório sobre o Passeio Sénior ao Barreiro, 
referindo os custos ocorridos com este evento; 

- Realçou a abordagem do Presidente da Câmara, feita na última sessão da Assembleia 
Municipal, sobre a intervenção de Joaquim Pedroso, onde punha em causa a idoneidade do 
colectivo municipal. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Comunicou que o Governo tinha alterado a data, até 30 de Abril próximo, de entrada 

em vigor da nova tabela de taxas municipais. Acrescentou que este assunto seria trazido 
brevemente a reunião de Câmara para aprovação e posteriormente remetido para a Assembleia 
Municipal. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Fez um ponto de situação sobre os processos de visto prévio dos contratos de 

adjudicação da recuperação do Fosso da Muralha e do CAR Surf; 
- Sobre a vala aberta para a colocação do cabo de alimentação à ESTTM, disse que iria 

averiguar de quem era a responsabilidade de pavimentação da referida vala; 
- Disse também que iria ver, junto das Estradas de Portugal, a possibilidade de 

transferência de semáforos para arruamentos onde os mesmos eram necessários; 
- Sobre o monumento aos Combatentes do Ultramar, disse que na reunião realizada com 

o grupo promotor tinha sido analisada a proposta dos materiais a utilizar e que a Arquitecta 
Paisagista Ana Carriço estava a acompanhar este processo; 

- Informou que tinha realizado uma reunião com o Canal Fuel TV, para desenhar todo o 
trabalho de promoção das etapas do Campeonato do Mundo de Surf a realizar em Peniche; 

- Quanto ao acordo de colaboração institucional com o IPTM, informou que o Secretário 
de Estado dos Transportes tinha reiterado, na passada 4.ª feira, a intenção de assinatura do 
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referido acordo. Disse que tinha convidado aquele membro do Governo a visitar Peniche, a fim 
de se inteirar das bases programáticas da sua marina. Acrescentou que queria dar alguma 
solenidade à assinatura do acordo e suscitar o interesse do citado Secretário de Estado pela 
marina. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Comunicou que a tenda montada no parque de estacionamento do Baleal se destinava a 

albergar a festa de passagem de ano levada a efeito pelos empresários de bares daquela povoação 
e que a Junta de Freguesia de Ferrel tinha conhecimento de tal realização. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Informou que, no próximo dia 6 de Janeiro, se iria realizar uma reunião na sede da 

ARHTejo sobre o processo de reposição da legalidade na zona da Água Doce, dando também 
conhecimento das iniciativas já em curso neste âmbito. Disse ainda que iria mandar a 
fiscalização averiguar se havia novas construções naquela zona; 

- Deu informação sobre as diligências já efectuadas em relação ao funcionamento do 
Cocktail Bar. 

- Quanto ao critério de atribuição de subsídios às colectividades, disse que esta matéria 
viria contemplada nas GOP para 2010, tendo em consideração a experiência de anos anteriores; 

- Associou-se à felicitação ao Centro Social do Pessoal da CMP pela realização da Festa 
de Natal para os trabalhadores municipais; 

- Em relação à vedação do loteamento junto ao Lidl, informou que a Câmara já tinha 
recolocado a vedação no terreno em questão e quanto à Casa de Frei Rodrigo disse que ainda não 
sabia quem era o novo interlocutor. 

 
VOTO DE PESAR: 
 
 O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos propôs a aprovação do seguinte voto de pesar: 
 “António Assalino Rosa Alves, natural de Ferrel, concelho de Peniche, faleceu no 
passado dia 24 de Dezembro. A sua ausência deixa-nos indiscutivelmente mais pobres. António 
Alves foi um cidadão empenhado e activo nas causas mobilizadoras dos ideais mais nobres, que 
importa não esquecer.  
 Natural de Ferrel, foi o único Presidente da Câmara Municipal de Peniche, no Portugal 
Democrático, oriundo dessa localidade, tendo sido também em diversos mandatos Vereador 
desta Câmara Municipal e Presidente do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados. 
 Exerceu funções partidárias, no PS, a nível local e distrital, e foi um dos 
impulsionadores da criação da Freguesia de Ferrel. Bateu-se contra a instalação da Central 
Nuclear, no território da terra que o viu nascer. Junto da sociedade civil emprestou o seu espírito 
de serviço em diversas organizações. 
 Devemos, pois, em nome do povo a quem se dedicou e serviu, homenageá-lo. 
 Assim, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal, proponho: 
 1 – A Aprovação de um voto de pesar pelo infausto falecimento de António Assalino 
Rosa Alves, seguido de um minuto de silêncio, e que do teor do mesmo seja comunicado à 
família. 
 2 – Que a Câmara Municipal desenvolva as diligências necessárias no sentido de 
deliberar a atribuição a uma artéria da povoação de Ferrel do nome de António Assalino Rosa 
Alves, associando-se assim à deliberação da Assembleia Municipal, por proposta do Grupo do 
PS, reunida em 28 de Dezembro.” 
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 A Câmara deliberou aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Senhor António 
Alves, apresentar condolências à família enlutada pelo infausto acontecimento e concordar com 
o proposto pelo Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 15 e 17 

de Dezembro corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, com a ref.ª n.º 22/09, datada de 28 de Dezembro de 2009, da Associação 

Nacional das Organizações dos Produtores da Pesca do Cerco, solicitando apoio na promoção da 
primeira pescaria ibérica com certificação MSC (Marine Stewardship Council), a realizar no 
próximo dia 15 de Janeiro, nomeadamente na deslocação da comitiva entre os diversos locais e a 
oferta do almoço. 

- Deliberado conceder o apoio solicitado.  
 
* Carta, com a ref.ª 82/09, datada de 11 de Setembro de 2009, da Associação Juvenil de 

Peniche, solicitando apoio financeiro destinado à 10.ª edição do Peniche Moda. 
- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, a título excepcional, 

no valor de 2.800,00 €. (P.º 11/03) 
 
* Informação, datada de 15 de Dezembro de 2009, da técnica superior de serviço social, 

propondo a renovação do pagamento às IPSS, para o ano lectivo de 2009/2010, do valor previsto 
para as refeições escolares, no âmbito do Programa de Generalização das Refeições Escolares 
aos alunos do 1.º ciclo. 

- Deliberado concordar com os valores propostos. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 17 de Dezembro de 2009, da Associação de Comercial, Industrial e de 

Serviços do Concelho de Peniche, agradecendo o apoio prestado aquando da elaboração do livro 
comemorativo do seu 80.º aniversário. 

 
* Carta, com a ref.ª 243/D/09, datada de 15 de Dezembro de 2009, da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários, informando da sua concordância em ceder o Salão do 
Antigo Quartel para o ensaio das Marchas de Carnaval. (P.º 36/03) 

 
* Informação n.º 152/09, datada de 28 de Dezembro de 2009, do Serviço Municipal de 

Protecção Civil, apresentando relatório sobre a actividade daquele serviço aquando da última 
situação meteorológica adversa que se fez sentir no concelho de Peniche. 

 
* Comunicado n.º 45/09, datado de 28 de Dezembro de 2008, do Comando Distrital de 
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Operações de Socorro de Leiria, alertando para uma situação meteorológica adversa prevista 
para os dias que se seguem a este comunicado. 

 
* Relação das candidaturas concelhias aprovadas no âmbito do PARES – 1.ª fase/2006 e 

2.ª fase/2007. 
 
* Relatório de Actividades, elaborado pelo Serviço de Acção Social, Habitação e 

Solidariedade, relativo ao Passeio Sénior que se realizou ao Barreiro, no passado dia 1 de 
Outubro. 

 
EDUCAÇÃO: 

 
* Informação, datada de 28 de Dezembro de 2009, do Pelouro de Educação, propondo 

um aumento no subsídio a atribuir a cada aluno, em virtude de se ter registado um aumento do 
consumo de materiais de desgaste, com a implementação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular. 

- Deliberado conceder os seguintes subsídios: 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia ..................  2.495,00 € 
Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche ......................  1.675,00 € 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde .........................  1.670,00 € 
 

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: 
- 10 sacos de cimento, no valor estimado de 39,00 €; 
- 80 m2 de pavê, para aplicação na Rua Dr. Francisco de Sá Carneiro, no bvalor estimado 

de 271,20 €. 
Freguesia de Ajuda: 
- 8 pares de botas para o pessoal operário, no valor estimado de 200,00 € 
Freguesia de São Pedro: 
- 3 lancis de pedra recto 8, no valor estimado de 6,60 €. 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 100 metros de lancil de cimento, 200 metros de pavê e 25 sacos de cimento, no valor 

estimado de 1.090,50 €. 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo de cooperação a celebrar 

com o Centro de Emprego de Caldas da Rainha, o qual visa estabelecer princípios genéricos de 
envolvimento e cooperação no desenvolvimento de acções conjuntas no âmbito do 
acompanhamento dos desempregados beneficiários de prestação de desemprego, no sentido de 
propiciar a tomada de medidas de apoio à procura activa de emprego e reintegração no mercado 
de trabalho. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 
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* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo intermunicipal a celebrar 
com os Municípios de Óbidos e Lourinhã, o qual se destina a regular as condições de 
funcionamento e de enquadramento financeiro da Equipa de Sapadores Florestais. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. Deliberado, ainda, reiterar junto do 
Município do Bombarral a conveniência da sua adesão ao presente protocolo. 

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, a candidatura da “Praia dos Supertubos” e local 

de interesse geológico “Cabo Carvoeiro – Ponta do Trovão” à lista preliminar das “Maravilhas 
Naturais de Portugal”. 

- Deliberado concordar com as candidaturas da Praia dos Supertubos e do Cabo 
Carvoeiro – Ponta do Trovão à lista preliminar das “Maravilhas Naturais de Portugal”. 

 
CARÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 
NA ZONA DE FERREL/BALEAL: 
 

* Foi novamente a informação elaborada pelo DPGU e pelos SMAS, sobre a carência de 
infra-estruturas de abastecimento de água e de saneamento na zona de Ferrel/Baleal. 

O Director do DPGU referiu os problemas graves originados pela carência das citadas 
infra-estruturas que constituía um óbice difícil de tornear para o crescimento urbano daquela 
povoação, devido ao seu elevado custo. 

Informou que, face a tais dificuldades, a Câmara tinha aprovado medidas restritivas para 
aprovação de loteamentos que contemplassem mais de 6 fogos. Acrescentou que essas medidas 
restritivas ainda se mantinham, por uma questão de equidade e uniformidade de actuação. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão perguntou, em relação a um projecto de loteamento no 
Baleal, a resposta ao promotor tinha tido por base as medidas restritivas em relação ao 
abastecimento de água. 

O Director do DPGU informou que só tinham sido viabilizadas 8 moradias, junto à 
entrada do loteamento, apesar do processo ter dado entrada antes da deliberação que tinha 
aprovado as medidas restritivas, ficando a aprovação do resto do loteamento dependente da 
resolução do problema de abastecimento de água. 

O Senhor Presidente solicitou ao Director do DPGU que fosse elaborada uma listagem de 
projectos que não tivessem sido aprovados devido à citada orientação da Câmara. 

- A Câmara tomou conhecimento. 
 

ADTE SUL DE S. BERNARDINO: 
 
 Foi feita uma apresentação, em suporte digital, da ADTE Sul de S. Bernardino. 
 A chefe da DEPPC deu uma explicação pormenorizada sobre os trabalhos já 
desenvolvidos. 
O Director do DPGU explicou o enquadramento legal desta operação urbanística, nesta fase de 
transição do POOC. 

O Director Delegado dos SMAS deu uma informação sobre a rede de saneamento de 
águas residuais, o seu tratamento, referindo as hipóteses da sua reutilização para regas e do seu 
encaminhamento para a ETAR de Atouguia da Baleia. Quanto ao abastecimento de água, referiu 
a necessidade de um reservatório, assim como a sua dependência em relação ao reforço do 
abastecimento de água à zona sul do Município. 

O Senhor Presidente disse que se deveria reiterar a permeabilidade às Zonas de 
pesqueiros da costa, frisar que a variante não estava de acordo com o trajecto preconizado no 
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PDM e reconhecer a predisposição, por parte dos promotores, de realizar um investimento o 
mais sustentável possível. 

A Câmara, depois da apresentação efectuada pelos técnicos municipais das peças 
disponíveis relativas à ADTE Sul de S. Bernardino, e face aos contratos já assumidos em sede de 
planeamento regional, deliberou solicitar uma informação precisa sobre o desenvolvimento do 
projecto e reiterar a sua disponibilidade para que seja feita uma apresentação pelos promotores 
do investimento, sobre o ponto de situação do mesmo. 
 
PREJUÍZOS PROVOCADOS PELAS INTEMPÉRIES: 
  

Foi presente o relatório sobre os prejuízos provocados pelas intempéries ocorridas nos 
últimos dias, elaborado pelo Comandante Operacional Municipal, para apresentação ao Governo 
Civil de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 

* Na sequência de requerimento apresentado pelo Senhor César Augusto de Jesus 
Tavares para proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto ao estabelecimento de 
bebidas denominado “Manjar do Villas”, sito em Peniche, foi presente um plano de 
alinhamentos, elaborado pela Sala de Desenho da DEPPC, para a Rua D. Luís de Ataíde e 
Avenida 25 de Abril. 

- Deliberado aprovar o alinhamento proposto e solicitar o parecer da Comissão Municipal 
de Trânsito sobre a circulação viária. 

 
PATRIMÓNIO: 
 

Exercício do direito de preferência: 
 

* Foi novamente presente o processo, em nome de Rosa Maria Fidalgo Domingos 
Alexandre, relativo à aquisição de um edifício, sito na Rua Sacadura Cabral, em Peniche, 
destinado ao alargamento do arruamento e regularização dos alinhamentos, acompanhado de 
contraproposta apresentada pela proprietária e de informação dos serviços municipais mantendo 
o valor anteriormente proposto, ficando a Senhora Rosa sujeita a que o Município exerça o 
direito de preferência se o quiser vender a outro interessado por valor superior. 

- Deliberado informar a requerente de que a Câmara não tem interesse em adquirir o 
prédio composto de armazém e logradouro. Deliberado, ainda, reiterar o interesse da Câmara em 
adquirir o prédio sito na Rua Sacadura Cabral, pelo valor de 15.000,00 €. 

 
Alienação de terrenos: 
 

* Requerimento, em nome de Norberto Carlos Alves Teófilo, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, sita na Rua de Santo António, em Ferrel. 

- Deliberado informar o requerente de que a Câmara não tem interesse em alienar a 
parcela de terreno pretendida. 

 
Habitação social: 
 

* Informação, datada de 22 de Dezembro de 2009, da técnica superior de serviço social, 
apresentando cálculos do valor de renda de casa recentemente atribuída à munícipe Maria 
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Eduarda Martins Correia Afonso e respeitante ao fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 120, em 
Peniche. 

- Deliberado fixar a renda em 49,89 €, conforme proposto. 
 

* Informação, datada de 22 de Dezembro de 2009, da técnica superior de serviço social, 
apresentando cálculos do valor de renda de casa recentemente atribuída à munícipe Ermelinda da 
Conceição Salvador Trindade e respeitante ao fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 14, em 
Peniche. 

- Deliberado fixar a renda em 71,86 €, conforme proposto. 
 
* Informação, datada de 16 de Dezembro de 2009, da técnica superior de serviço social, 

dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito na Rua Fernão de 
Magalhães, bloco 2, 1.º esq.º, em Peniche, efectuado pela Senhora Elsa Margarida Bento Filipe, 
em virtude do seu titular, seu marido, José da Conceição Sousa, ter falecido, e apresentando 
novos cálculos do valor da renda a pagar. 

- Deliberado concordar com a alteração da titularidade e fixar a renda, conforme 
proposto, em 22,50 €. 

 
Actualização das rendas de prédios urbanos municipais para 2010: 

 
Face à publicação da Portaria n.º 1379-A/2009, de 30 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 1,000 (um), em conformidade 

com a Portaria n.º 1379-A/2009, 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. 

 
- Bairros da ex-Fundação Salazar (Rua das Redes, Rua dos Covos, Sítio do Calvário): 
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 1,000 (um). 
b) Para os fogos cujas rendas iniciais foram fixadas depois de 1975, será aplicado o 

coeficiente de 1,000 (um). 
 
- Bairro dos Funcionários Municipais e outros prédios: 
Aplicação dos coeficientes de actualização de 1,000 (um). 
 

- 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. 

 

OCUPAÇÃO DE TERRENOS: 
 

* Acompanhado de informações da DEPPC, do Sector de Fiscalização de Obras e 
Empreitadas e da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, foi presente um requerimento, 
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datado de 3 de Setembro de 2009, em nome de João Jorge Batista Ferreira, apresentando uma 
reclamação sobre a alegada ocupação de terreno de que é proprietário, na sequência da 
implantação/construção do Projecto de Espaços Exteriores da Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva Reinaldense. 

- Deliberado propor ao reclamante a alteração dos limites da parcela cedida, nos termos 
da proposta apresentada pela DEPPC. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo de loteamento n.º L3/08, em nome da Conventopen – Imobiliá-

ria e Construção, L.da, para loteamento de um prédio misto, sito no Convento, em Peniche, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado de uma informação da DEPPC, datada de 29 de 
Dezembro de 2009, propondo a desafectação do domínio público de três parcelas de terreno, 
sitas no Sítio do Convento, em Peniche, com as áreas de 556,00 m2, 749,00 m2 e 980,00 m2, e a 
sua alienação à firma Conventopen – Imobiliária e Construção L.da, conjuntamente com uma 
outra parcela de terreno, com a área de 18,50 m2. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal, após a realização dos procedimentos 
habituais, a desafectação das parcelas de terreno do domínio público e a sua integração no 
domínio privado do Município, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro. 

Deliberado, ainda, que, no caso da Assembleia Municipal aprovar a afectação das 
parcelas de terreno acima referidas ao domínio privado do Município, a câmara autoriza a sua 
alienação à Conventopen – Imobiliária e Construção L.da, conjuntamente com o prédio urbano 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1994, pelo valor total de 
298.602,71 €. 

 
* Foi novamente presente uma carta, registada nos n/ serviços em 6 de Novembro de 

2009, do Senhor Henrique Filipe Gomes, apresentando uma exposição na sequência de pedido de 
autorização anteriormente efectuado para a venda dos lotes “N” e “O”, sitos na Prageira, em 
Peniche, sobre os quais recai um ónus por terem sido adquiridos por transacção directa e dado o 
direito de preferência por já possuírem lotes confinantes, acompanhada de nova carta, datada de 
21 de Dezembro de 2009, indicando o valor pelo qual pretende vender os lotes e o fim a que se 
destinam.  

- Deliberado, nos termos da deliberação tomada na reunião de 2 de Dezembro corrente, 
autorizar o Senhor Henrique Filipe Gomes a alienar os lotes “N” e “O”, pelo valor total de 
165.000,00 euros, para construção de um centro de medicina física e de reabilitação e de um 
ginásio e SPA, devendo a adquirente apresentar o projecto e a comunicação prévia, no prazo de 
um ano e concluir a construção, no máximo, até 31 de Dezembro de 2012. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 88-A/07, em nome de Lucílio Oliveira Antunes, para construção de um 

edifício destinado a escritórios, na Travessa do Desembargador, n.os 18, 20 e 22, em Peniche, já 
presente em reuniões anteriores.  

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 10 de Dezembro de 
2009, que licenciou a construção. 
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* Proc.º N.º 41/09, em nome de Edmundo Costa Catarino, para construção de um edifício 
de habitação e comércio, em Casais do Baleal, acompanhado de informação do DPGU, datada de 
22 de Dezembro de 2009, relativamente a uma proposta apresentada pelo requerente para 
cedência de terreno. 

- Deliberado não aceitar a cedência proposta. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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

E eu, José Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


