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ACTA N.º 1/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2010: 
 
Aos doze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dez, 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 trinta minutos. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Joaquim Pedroso, que voltou a mencionar a incomodidade provocada pelo 

funcionamento do Bar Baleal Cocktail na vizinhança. 
O Senhor Presidente disse que só responderia às questões colocadas pelo citado munícipe 

se concretizasse as suspeições por si levantadas na reunião de Câmara de 2 de Dezembro 
passado, assim como formalizasse as acusações de favorecimento e corrupção, uma vez que não 
se podia levianamente lançar suspeições sobre o bom nome das pessoas. 

O Senhor Joaquim Pedroso perguntou se as reuniões de Câmara eram gravadas, ao que o 
Senhor Presidente respondeu negativamente, por nunca se sentir necessidade disso por os 
intervenientes serem pessoas de bem. 

O Senhor Joaquim Pedroso respondeu que tinha feito a pergunta no sentido de poder 
analisar o que tinha dito na reunião e não por qualquer suspeição. 

O Senhor Presidente perguntou se o Senhor Joaquim Pedroso mantinha as suas 
afirmações de compadrio, favorecimento e corrupção, feitas na reunião de 2 de Dezembro 
passado, ou se as retirava. 

O Senhor Joaquim Pedroso disse que admitia que na reunião citada se tinha excedido e 
que retirava as afirmações que tinha feito na reunião de 2 de Dezembro passado. Perguntou quais 
tinham sido as diligências efectuadas sobre o Bar Baleal Cocktail. 

O Director do DAF disse que o proprietário do referido bar tinha sido chamado aos 
serviços municipais para apresentar a documentação sobre a titularidade do bar e que se 
aguardava que o fizesse.  

O Senhor Presidente comunicou que tinha frequentado o bar em questão no fim-de-                                        
-semana e que tinha advertido o proprietário sobre diversos pormenores de funcionamento, 
nomeadamente sobre a insonorização das instalações. 

O Senhor Joaquim Pedroso disse que o principal problema era o barulho e a confusão 
provocados pelos clientes no exterior do bar, e nos logradouros dos vizinhos. 

O Senhor Presidente disse que iriam ser estudadas soluções para os problemas focados, 
frisando que a medida de redução de horário de funcionamento seria um processo muito moroso. 

O Senhor Joaquim Pedroso disse que assim concluía que dificilmente haveria redução de 
horário de funcionamento do bar, independentemente dos lamentos e estado de espírito dos 
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moradores. 
O Senhor Presidente disse que o Senhor Joaquim Pedroso estava a fazer juízos de valor, 

que eram seus e que a Câmara só podia fazer aquilo que estava dentro das suas competências. 
Referiu o desenvolvimento dos procedimentos que a Câmara era obrigada a efectuar para tomar 
uma decisão de redução de horário. 

O Senhor Joaquim Pedroso disse que o estabelecimento tinha mudado radicalmente de 
ramo e perguntou se isso não era motivo para tomar medidas. 

O Senhor Presidente disse que naquele processo, em termos de actuação, havia 
competências que eram da Câmara e assumia-as, e havia competências de outras entidades. 

O Senhor Joaquim Pedroso disse que com estas políticas os problemas da noite não só se 
agravariam a nível local como a nível nacional. 

O Senhor Presidente disse que este assunto ficaria entregue ao Departamento de 
Administração e Finanças e que a interlocutora seria a Chefe da Divisão Administrativa. 

 
- Ludgero Silvério, que solicitou alguns esclarecimentos sobre o seu processo relativo à 

incomodidade provocada pelo ruído da laboração nocturna da Pastelaria Doce Mar. 
O Senhor Presidente comunicou que a Câmara tinha feito tudo o que podia ser feito sobre 

o assunto e solicitou ao Chefe da DASU que desse uma informação sobre o processo em questão. 
O referido dirigente deu uma informação pormenorizada sobre todos os trâmites do 

processo desde 2006. 
O Senhor Ludgero Silvério fez referência aos desacatos havidos com o proprietário da 

Pastelaria Doce Mar e do consequente processo transitado em julgado. 
O Senhor Presidente determinou que o referido munícipe reunisse de seguida com os 

Chefes da DASU e da DA, para avaliarem a situação e propor medidas, nomeadamente elaborar 
um processo a enviar à ASAE, acompanhado da participação da PSP. 

 
- Francisco Alexandre, que leu uma carta a convidar os elementos do Executivo a 

visitarem a sua casa, para se inteirarem das deficiências de construção. 
Perguntou se já tinha sido elaborado o parecer jurídico relativo ao relatório do Director 

do DPGU. 
A Chefe da DA comunicou que estavam a ser preparadas as respostas por escrito às 

questões colocadas pelo Senhor Francisco Alexandre na sessão da Assembleia Municipal. 
O Senhor Presidente da Câmara solicitou que as perguntas a formular pelo Senhor 

Francisco Alexandre fossem apresentadas por escrito, a fim de merecerem também uma resposta 
por escrito. 

 
- Raul Correia, que solicitou as respostas às questões por si colocadas por escrito. 
O Senhor Presidente disse que o ofício a responder a essas questões já tinha sido 

elaborado, tendo o seu conteúdo sido lido. 
O Senhor Raul Correia disse que, para além do parecer jurídico citado no ofício, havia 

outro parecer jurídico sobre o mesmo assunto, mas de sentido diferente, que dizia que a Câmara 
poderia instaurar um processo de contra-ordenação ao promotor imobiliário. 

O Senhor Presidente aconselhou o Senhor Raul Correia a responder ao ofício nesse 
sentido, para os serviços municipais analisarem a situação. 

O Senhor Raul Correia fez considerandos em relação às afirmações proferidas pelo 
Senhor Vereador Luís Ganhão, sobre o seu processo, na reunião de 2 de Dezembro passado. 
Manifestou a sua disponibilidade aos Vereadores para prestar qualquer esclarecimento. 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- No dia 5 de Janeiro, reuniu com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, onde foi 

feito o ponto de situação da escolha da localização do Centro Educativo daquela freguesia, assim 
como tratados outros assuntos relacionados com as duas autarquias. 

- No dia 6 de Janeiro, reuniu com a ARHTejo, em Lisboa, onde esteve presente o seu 
Presidente e o Vice-Presidente da CCDRLVT, sobre a reposição da legalidade da utilização do 
espaço dentro do POOC, na zona de Água Doce, em Casais do Baleal. 

- No dia 7 de Janeiro, participou na iniciativa “Óbidos, Pólo de Desenvolvimento 
Turístico do Oeste”, no âmbito do Pólo da Competitividade e Tecnológica – Turismo 2015. 
Comunicou que tinha sido feita a apresentação de projectos e que tinha colocado uma questão 
sobre a relação entre o Pólo de Competitividade e Tecnologia e a Parceria para a Regeneração 
Urbana, nomeadamente se os projectos poderiam ser objecto de majoração, desde que estivessem 
incluídos na área da restauração. 

- Destacou algumas iniciativas do Natal Penicheiro, nomeadamente o concerto realizado 
na Igreja de S. Pedro, com os Jovens Vozes de Lisboa, pela sua elevada qualidade.  

- Disse que tinha sido uma honra para Peniche a visita do Primeiro-ministro e sua 
comitiva. Fez uma breve descrição da forma como tinha decorrido a visita e felicitou o Centro de 
Solidariedade e Cultura pelo dinamismo que tem apresentado, desejando-lhe os maiores 
sucessos. Acrescentou que tinha comunicado que uma das principais preocupações sentidas era a 
criação de uma linha de financiamento de longo prazo, para os Municípios, para acompanhar o 
esforço financeiro do Programa PARES. 

- Deu também uma informação pormenorizada sobre as questões abordadas na sua 
intervenção durante o almoço realizado em Alcobaça, salientando a necessidade da 
regionalização, a concretização do acordo celebrado com o Ministério da Saúde e da construção 
do Hospital do Oeste Norte, o constrangimento da ESIP de, face ao seu volume de negócios, não 
poder ter os seus investimentos elegíveis ao nível do programa PROMAR. 

- Disse que tinha solicitado ao Ministro do Ambiente o esclarecimento das suas 
afirmações relativas ao processo de candidatura da Berlenga à Reserva da Biosfera e que tinha 
colocado a questão do ciclo urbano da água. 

- Comunicou também que tinha apelado à elaboração de uma candidatura ao PIT para 
apoio da etapa do Campeonato Mundial de Surf e que tinha abordado a questão da construção da 
pousada na Fortaleza e da construção do IC11. 

- Quanto às intempéries, disse que não tinha abordado só os prejuízos da área agrícola, 
mas também os prejuízos nas infra-estruturas das colectividades. 

- No dia 12 de Janeiro, participou na reunião de apresentação de cumprimentos do 
Governador Civil do Distrito de Leiria, onde apresentou questões como os contratos locais de 
segurança e os efeitos das intempéries nos equipamentos das colectividades. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 1 

a 11 de Janeiro corrente: 
Reuniões: 
- Com os Directores e Encarregados dos Departamentos de Obras Municipais e de 

Energia e Ambiente; 
- Com o Conselho de Administração dos SMAS; 
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- No dia 7 de Janeiro, em várias reuniões para eleição de representantes do Conselho 
Municipal de Educação, nomeadamente com as Forças de Segurança (eleita a GNR), Associação 
de Pais e Encarregados de Educação (eleita a EB 2, 3 D. Luís de Ataíde e Atouguia da Baleia) e 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (eleito o Centro de Solidariedade e Cultura de 
Peniche). Estando desde já eleitos e nomeados todos os representantes deste Conselho, sendo o 
próximo passo a marcação da 1.ª reunião do Conselho Municipal de Educação. 

- Com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre diversos assuntos de interesse 
para esta freguesia, nomeadamente o terreno para instalar o Centro Escolar, os horários dos 
estabelecimentos e o terreno para o armazém da Junta de Freguesia. 

Eventos: 
- Na Passagem de Ano 2009/2010, com organização do Município de Peniche; 
- No dia 6 de Janeiro, na actividade “Chegada dos Reis Magos”, tendo-se deslocado a 

diversas escolas do 1.º ciclo. De referir que ao longo do Dia de Reis, foram distribuídos cerca de 
100 bolo-rei em 20 escolas do 1.º ciclo e 10 jardins-de-infância da rede pública. 

- Na actuação do grupo “Jovens Vozes de Lisboa”, que teve lugar no passado dia 8 de 
Janeiro, na Igreja de São Pedro. Um espectáculo que encheu a Igreja de São Pedro aos mais 
diversos níveis. 

- Na cerimónia de inauguração da creche do Centro de Solidariedade e Cultura de 
Peniche. 

- Na inauguração de exposição colectiva de pintura, na Sala de Exposições do Edifício 
Cultural, que estará patente ao público até ao dia 31 do corrente mês. 

- Na Festa de Encerramento do Natal Penicheiro, que teve lugar no Auditório do Edifício 
Cultural. 

- No dia 12 de Janeiro, esteve presente nas duas acções que deram início ao Regime de 
Fruta Escolar – RFE, que visa fomentar o consumo de fruta junto das crianças, sendo este o 
motivo que levou o Município a aderir a esta iniciativa e desenvolvida pela União Europeia. A 
Portaria 1242/2009, de 12 de Outubro, dos Ministérios da Agricultura do Desenvolvimento e das 
Pescas, da Saúde e da Educação aprova o Regime de Fruta Escolar (RFE) na sequência do 
Regulamento (CE) n.º 288/2009 da Comissão de 7 de Abril. 

A autarquia de Peniche candidatou ao Regime de Fruta Escolar todas as suas 21 escolas 
do 1.º ciclo do Ensino Básico, abarcando um universo de 1168 alunos. 

Fica garantido que, semanalmente, serão entregues duas peças de fruta a cada aluno. As 
terças-feiras e as quintas-feiras são os dias eleitos para saborear fruta nas escolas (o consumo de 
fruta é alternado entre maçã, pêra, clementina, tangerina e banana). 

- A propósito da passagem do 50.º Aniversário da Fuga de Peniche, que decorreu no 
passado dia 3 de Janeiro (1960 a 2010), em que participaram Álvaro Cunhal, Jaime Serra, 
Joaquim Gomes, Carlos Costa, Francisco Miguel, Francisco Martins Rodrigues, Guilherme 
Carvalho, José Carlos e Rogério de Carvalho, com a colaboração do Guarda Republicano Jorge 
Alves, quero saudar todos os homens e mulheres que lutaram pela liberdade e democracia. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
- Entregou o relatório do projecto Maré-Alta, concretizado pela ADEPE, dando os 

parabéns àquela instituição pelo trabalho realizado. 
- No dia 6 de Janeiro, reuniu com o Movimento de Pais em Rede, tendo explicado que 

este movimento tinha uma dimensão nacional e que se queria estabelecer em Peniche. 
- Reuniu também com a responsável da turma “percursos alternativos” da EB 1, 2, 3 de 

Peniche, explicando a proveniência dos alunos, e o programa de acompanhamento dos alunos. 
- Comunicou que tinha estado presente na festa de encerramento do Natal Penicheiro e na 

inauguração da exposição colectiva de pintura, no Edifício Cultural. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que iria ser apresentada a proposta de tabela de taxas municipais durante o 

mês de Fevereiro, para ter a aprovação final da Assembleia Municipal na sessão de Abril. 
Comunicou também que as GOP de 2010 iriam ser apresentadas em finais de Fevereiro. 

- Informou também que ontem tinha estado presente na reunião realizada entre a 
Direcção-Geral de Agricultura e Pescas e o Grupo de Acção Costeira. 

- Disse, por último, que a Barragem de S. Domingos registava um nível de enchimento na 
ordem dos 51%. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que, no âmbito do processo de certificação da sardinha, o Ministro da Agricultura 

viria almoçar a Peniche no próximo sábado, tendo convidado o Executivo a participar no referido 
almoço. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Solicitou o ponto de situação do plano de emergência municipal de segunda geração e 

do estudo de revitalização do comércio no Mercado Municipal, mandado elaborar em 2007. 
- Perguntou a quem competia a pavimentação da vala localizada no caminho para a 

ESTTM. 
- Perguntou também se não seria de acelerar o plano de praia de Molho Leste, Medão e 

Supertubos, devido à realização da etapa do Campeonato do Mundo de Surf em Outubro próximo. 
- Sugeriu que fosse solicitado parecer jurídico sobre a legalidade da participação dos 

membros do Executivo, que faziam parte do Conselho de Administração dos SMAS, em 
deliberações sobre assuntos daqueles Serviços Municipalizados. 

- Solicitou informação sobre o montante pago às IPSS, no âmbito do programa PARES. 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Perguntou quais tinham sido os critérios utilizados para atribuição de subsídios ao GDP 

e BVP. 
- Voltou a referir o consumo de estupefacientes no interior e exterior das escolas, não só 

em Peniche como também em Atouguia da Baleia, que parecia estar ligado a uma menor 
vigilância das entidades competentes. 

- Disse que tinha tido conhecimento de que o número de pessoas com SIDA em Peniche 
era muito elevado, superior à média nacional e perguntou se existia algum acompanhamento por 
parte da Câmara sobre a evolução desta doença. 

- Perguntou se poderia ser facultado à Vereação o relatório sobre os estragos provocados 
pelas últimas intempéries no Município, com os respectivos valores, e se tais estragos se 
encaixavam em algum dos programas de apoio anunciados pelos membros do Governo.  

- Disse que lhe tinha parecido de todo infeliz e descabido a instalação da tenda no parque 
de estacionamento da Praia do Baleal, pelos problemas que tinha levantado. Referiu que muitos 
dos bares do Baleal estavam a funcionar dentro da tenda, mas tinham mantido os respectivos 
estabelecimentos abertos. Salientou que era favorável a uma iniciativa que marcasse a diferença 
pela qualidade, o que não tinha sido o caso e referiu que tinha havido estabelecimentos que não 
tinham participado na iniciativa e que ficaram prejudicados. Disse ainda que a Câmara deveria 
alhear-se deste tipo de iniciativas. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Referiu-se à visita do Primeiro-Ministro a Peniche, felicitando o Centro de 
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Solidariedade e Cultura e os seus dirigentes, fazendo votos para que mantenham o mesmo 
empenho, determinação e capacidade com vista à conclusão da obra do Lar de Idosos. 

- Sobre a questão da incidência da SIDA em Peniche, disse que não estava desperto para 
esta grave realidade e perguntou se a Câmara tinha alguma forma de monitorização do problema. 

- Disse que a iniciativa da montagem da tenda no parque de estacionamento da praia do 
Baleal não tinha sido feliz e que seria uma experiência a rever. 

- Solicitou que lhe fosse facultado um apanhado da actividade do Gabinete de Iniciativa e 
Empreendedorismo e alertou a Comissão de Trânsito para a intensidade de acidentes nas 
passadeiras para peões, nomeadamente na passadeira da Rua 13 de Infantaria, junto à Praça 
Jacob Rodrigues Pereira. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Comunicou que o Comandante Operacional Municipal faria um ponto de situação sobre o 

plano de emergência e que quanto à revitalização do Mercado Municipal, disse que tinha sido 
feita uma consulta para o estudo que enquadrado na intervenção a fazer no âmbito do Programa 
de Regeneração Urbana. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Sobre a vala no arruamento da ESTTM, disse que o DOM já tinha tomado conhecimento 

da ocorrência e que esperava uma melhoria das condições climatéricas para executar a sua 
pavimentação. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Informou que o Chefe da DGUO estava a acompanhar o plano da praia de Medão, 

Supertubos e que daria uma explicação sobre o assunto. 
- Em relação aos subsídios a atribuir ao GDP e BVP, esclareceu que a sua atribuição já 

tinha sido deliberada anteriormente e que a decisão a tomar sobre o assunto se referia só à 
autorização do seu pagamento. 

- Disse também que tinha posto o problema de consumo de estupefacientes no Conselho 
Municipal de Segurança, tendo obtido como resposta das forças policiais que não tinham 
registado incidentes que pudessem configurar um aumento de consumo em relação ao já 
existente. Acrescentou que iria fazer chegar esta informação às forças policiais, nomeadamente à 
Escola Segura. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que, nas reuniões com os representantes dos Agrupamentos Escolares não têm sido 

colocados problemas relacionados com o eventual aumento de consumo de estupefacientes junto 
às escolas referidas. Lembrou que, a vigilância dos estabelecimentos de ensino públicos está a 
cargo da PSP e GNR, através do projecto Escola Segura. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Também referiu que a nível do CPCJ não tinha sido veiculada qualquer informação sobre 

o aumento do consumo de drogas. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Referiu os projectos que têm vindo a ser implementados para combater a propagação da 

SIDA, pela Equipa de Rua, em parceria com a Câmara, no âmbito do programa das Respostas 
Integradas. 

Solicitou que a Senhora Vereadora Clara Abrantes pedisse à Equipa de Rua que fizesse 
uma apresentação sobre o assunto. 
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Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Deu uma explicação pormenorizada sobre as medidas implementadas sobre as diversas 

entidades intervenientes na área da SIDA, assim como sobre as faixas etárias que registaram 
maior crescimento de contágio. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Explicou a forma como a iniciativa de Passagem de Ano, realizada na Praia do 

Baleal/Ferrel e a montagem da tenda no parque de estacionamento do Baleal tinha evoluído, 
organizado por proprietários de alguns dos bares, com o envolvimento directo da Junta de 
Freguesia respectiva, esclarecendo que da parte da Câmara só tinha havido o licenciamento do 
evento e o empréstimo de 23 grades. Afirmou que desconhecia que as instalações dos bares 
participantes tinham estado abertos, no mesmo período. 

Por último, disse que achava que o Município de Peniche tinha estado muito valorizado 
na passagem de ano, com a iniciativa no Baleal e com a Festa de Passagem de Ano que decorreu 
no Largo junto aos Paços do Município, com a participação de milhares de pessoas. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que a Câmara só tinha intervido a nível de licenciamento, tendo efectuado uma 

vistoria sobre questões de segurança da tenda em questão e exigido um seguro para garantir 
eventuais falhas de funcionamento. Comunicou também que tinha suscitado uma reunião com o 
Comandante Operacional Municipal, o Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel e os 
comerciantes envolvidos para análise das questões de segurança. 

Afirmou, ainda, que, em conjunto com os serviços municipais e a Junta de Freguesia de 
Ferrel iriam analisar o evento na perspectiva da sua realização no futuro. 

Disse que iria solicitar uma informação ao Gabinete de Iniciativa e Empreendedorismo 
sobre a sua actividade. 

Informou, por último, que tinha siso constituído um grupo de trabalho, no âmbito do 
Conselho Municipal de Segurança, para analisar as evidências da sinistralidade, referindo que a 
Rua 13 de Infantaria não estava identificado como local de incidência de sinistralidade. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 29 de Dezembro 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Informação, datada de 28 de Dezembro de 2009, do Coordenador do Espaço 

Fortaleza/Museu Municipal, propondo a entrada gratuita no Museu Municipal durante o próximo 
dia 3 de Janeiro, dia que assinala o 50.º aniversário da Fuga Colectiva da “Cadeia do Forte de 
Peniche - 1960/2010”. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 28 de 
Dezembro de 2009, que aprovou a proposta. 
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* Ofício n.º 1333, datado de 21 de Dezembro de 2009, do Agrupamento de Escolas D. 
Luís de Ataíde, solicitando a cedência de 760 sacos grandes e 1150 sacos pequenos para o lixo, 
destinados às escolas daquele agrupamento. 

- Deliberado deferir. (Proc.º DEA) 
 

* Informação, datada de 5 de Janeiro de 2010, do Pelouro da Educação, propondo a 
cedência de 325 sacos grandes e 500 sacos pequenos para o lixo, destinados às escolas do 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. 

- Deliberado deferir. 
 
* Carta, datada de 21 de Dezembro de 2009, do Sporting Clube da Estrada, solicitando a 

cedência de diverso material de construção, no valor estimado de 5.336,00 €, destinado à 
conclusão da pavimentação das instalações daquela instituição. 

- Deliberado deferir, de acordo com as disponibilidades do armazém municipal. (P.º DOM) 
 
* Ofício n.º 8/2010, datado de 7 de Janeiro de 2010, da Freguesia de Serra d’El-Rei, 

solicitando intervenção urgente nas instalações da Secção Destacada de Serra d’El-Rei dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, em virtude das mesmas apresentarem problemas de 
infiltrações provenientes do 1.º andar. 

- Deliberado autorizar os serviços municipais a procederem à intervenção solicitada e a 
utilizarem os materiais estritamente necessárias para a operação. (P.º 28) 

 
* Carta com a ref.ª 1/10, datada de 4 de Janeiro de 2010, da Associação Juvenil de 

Peniche, solicitando a cedência de material e mão-de-obra para instalação eléctrica do Gabinete 
de Informação Juvenil – SPOT, no âmbito dos trabalhos de recuperação daquele espaço. 

- Deliberado deferir. 
 
* Carta com a ref.ª 255/D/08, datada de 17 de Dezembro de 2009, da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, remetendo factura relativa a serviços 
prestados em prevenções e abastecimentos de água, cujos serviços oferecem. 

- Deliberado agradecer a oferta dos serviços prestados. (P.º 23/01) 
 
* Carta, datada de 30 de Novembro de 2009, da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, solicitando o pagamento do transporte da banda na 
romaria ao Bom Jesus do Carvalhal. 

- Deliberado conceder à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 um 
subsídio, no valor de 320,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 9 de Dezembro de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio extraordinário, destinado ao 
pagamento do seguro da viatura Mercedes-Benz. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 678,08 €. (P.º 40.09.01) 

 
* Informação da Presidente da Direcção do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, dando conhecimento do valor das refeições servidas a diversas pessoas 
carenciadas, solicitadas pelo serviço de acção social durante os anos de 2008 e 2009, devido à 
situação de emergência em que se encontravam. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 310,00 €. 
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* Ofício n.º 748, datado de 16 de Novembro de 2009, da Freguesia de Atouguia da 

Baleia, dando conhecimento da substituição de um funcionário ao serviço daquela autarquia e de 
uma nova contratação, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado, nos lugares de cantoneiro de limpeza e de jardineiro. 

- Deliberado tomar conhecimento da substituição do funcionário aposentado, cujo lugar 
se encontra previsto no protocolo celebrado entre o Município e a Freguesia de Atouguia da 
Baleia. Relativamente à contratação de um novo funcionário, o assunto será considerado nas 
GOP para 2010. (P.º 28) 

 
* Informação n.º 4/10, datada de 8 de Janeiro de 2010, dos Serviços de Turismo, 

propondo a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar as despesas a efectuar com os 
grupos carnavalescos, no próximo Carnaval de Inverno. 

- Deliberado atribuir um subsídio à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense, no valor de 9.900,00 €, a pagar em duas tranches e destinado aos grupos 
participantes no Carnaval/2010. 

 
* Informação n.º 1/AP, datada de 7 de Janeiro de 2010, da DASU, apresentando o ponto 

de situação em que se encontra a reformulação da proposta apresentada pelo artista plástico 
Nuno Fragata para criação do Monumento aos Ex-Combatentes a erigir no entroncamento das 
ruas Heróis do Ultramar e Dr. João de Matos Bilhau. 

- Tomado conhecimento e deliberado que o DOM informe qual o prazo previsto para a 
entrega do orçamento para a construção e implantação do monumento. 

 
* Informação n.º 84/09, datada de 24 de Novembro de 2009, dos Serviços de Turismo, 

apresentando as condições necessárias para se adquiri um espaço de exposição na Bolsa de 
Turismo de Lisboa 2010, que terá lugar de 13 a 17 de Janeiro corrente. 

- Tomado conhecimento e deliberado concordar com a participação do Município na 
BTL, nos termos propostos, incluindo o pagamento de 1.300,00 €, acrescidos de IVA, à Entidade 
Regional de Turismo do Oeste. 

 
* Ofício n.º 28945, datado de 16 de Dezembro de 2009, da Direcção Geral de 

Administração Interna – Administração Eleitoral, dando conhecimento da transferência de 
verbas para as autarquias locais relativas à eleição para os Órgãos das Autarquias Locais, que 
teve lugar no passado dia 11 de Outubro. 

- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a transferência para as freguesias dos 
valores a que têm direito. (P.º 14) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 4 de Janeiro de 2010, da firma Narciso Dias & Filhos, L.da, remetendo 

convite para uma visita àquela unidade industrial, na qual foi instalado um sistema para 
tratamento dos odores. 

 
* Ofício n.º GAB.0343.09, datado de 18 de Dezembro de 2009, do Governador Civil de 

Leiria, dando conhecimento da sua renomeação, oferecendo a sua disponibilidade e apresentando 
votos de Boas Festas. (P.º 37) 
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* Informação n.º 5/10, datada de 12 de Janeiro de 2010, dos Serviços de Turismo, dando 
conhecimento do programa e actividades a desenvolver no Carnaval de Peniche 2010, que irá 
decorrer de 12 a 16 de Fevereiro. 

 
* Informação n.º 30/2009, datada de 28 de Dezembro de 2009, do Coordenador da 

Fortaleza/Museu Municipal, informando sobre a alteração do horário de funcionamento do 
Museu Municipal a partir do dia 2 de Janeiro. 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência do pedido apresentado pela Freguesia de Conceição, a Câmara deliberou 

ceder os materiais que a seguir se indicam: 
- 2 capacetes, 2 pares de óculos, 2 pares de sapatos com biqueira de aço e 2 pares de 

luvas, no valor estimado de 76,20 €; 
- 13 m2 de tábua de cofragem, no valor estimado de 37,57 €. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“A Curva”, sito na Rua Padre Faria Lopes, n.º 1, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a 
firma “A Curva – Actividades Hoteleiras, L.da”. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de cafetaria/bar, denominado “Catugo”, 

sito na Estrada Nacional 114, n.º 73-A, em Coimbrã, de que é proprietário o Senhor Hugo José 
Ramos Pedro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 6.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Central”, 

sito na Rua Principal, n.º 12, na Bufarda, de que é proprietária a Senhora Zita Maria Cardoso 
Rocha Pinheiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 6.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Jobela”, 

sito na Rua dos Galos, n.º 3, no Lugar da Estrada, de que é proprietária a Senhora Anabela 
Fonseca Pinto Pedreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 10.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Snack-bar Taskareia”, localizado no Sítio do Molhe Leste, em Peniche, de que é proprietário o 
Senhor António José Almas Rodrigues. 
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- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café-                      

-geladaria Atlântico”, sito na Rua D. Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da Baleia, de que 
é proprietária a Senhora Maria Irene Correia Pinto Ferreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Central”, sito na Rua D. Inês de Castro, n.º 10 – r/c, na Coimbrã, de que é proprietária a Senhora 
Maria da Conceição Martins da Costa. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 7.30 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casema”, sito 

na Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, n.º 12-A, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o 
Senhor José de Carvalho Casimiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.30 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“A Tasquinha”, sito no Largo Nossa Senhora da Conceição, n.º 4, em Reinaldes, de que é 
proprietário o Senhor Tiago Ferreira Silva. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 7.30 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Tasca do Jorge”, sito na Rua da Capela, n.º 2, em São Bernardino, de que é proprietário o 
Senhor Jorge Manuel Estêvão Correia. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.30 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
* Das 9.30 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cocolouco”, 

sito na Praia do Molhe Leste, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o Senhor Maurício 
Antunes Ribeiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.30 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 
PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO: 

 
* Informação n.º 92/09, datada de 15 de Dezembro de 2009, do Gabinete Jurídico, 

prestando esclarecimentos sobre o Auto de Notícia por contra-ordenação registado na Esquadra 
da PSP de Peniche, relativo à realização de uma queimada pelo Senhor João Carlos Silva Santos, 
num terreno situado no Caminho do Meio, na Fonte da Nora, em Peniche, sem estar 
devidamente licenciado para o efeito. 

- Deliberado que seja instaurado o processo de contra-ordenação. (P.º 10/02) 
 
* Informação n.º 99/09, datada de 22 de Dezembro de 2009, do Gabinete Jurídico, 
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prestando esclarecimentos sobre o Auto de Notícia por contra-ordenação registado na Esquadra 
da PSP de Peniche, relativo a ruído de vizinhança, provocado alegadamente pelo Senhor Manuel 
Pereira Pata. 

- Deliberado que seja instaurado o processo de contra-ordenação. (P.º 10/02) 
 
* Informação n.º 100/09, datada de 22 de Dezembro de 2009, do Gabinete Jurídico, 

prestando esclarecimentos sobre o Auto de Notícia por contra-ordenação registado na Esquadra 
da PSP de Peniche, relativo à circulação de cão perigoso na via pública sem qualquer espécie de 
protecção, pela Senhora Maria de Fátima Nunes Costa. 

- Deliberado que seja instaurado o processo de contra-ordenação. (P.º 10/02)   
 

REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE EM ÁGUA DOCE, NO BALEAL: 
 
 O Chefe da DGUO fez uma apresentação do processo de reposição da legalidade em 
Água Doce, no Baleal, referindo os objectivos da UOPG 9, as acções programáticas e as acções 
de reestruturação previstas. Deu uma explicação pormenorizada dos trâmites já percorridos no 
processo, assim como do processo de identificação das pessoas envolvidas. 
 O Senhor Presidente explicou os próximos trâmites deste processo, salientando que se 
pretendia uma intervenção o mais segura possível no campo da legalidade. 
 A Câmara tomou conhecimento. 
 
ADTE SUL DE SÃO BERNARDINO: 
 
 A Chefe da DEPPC fez um complemento da explicação dada sobre a ADTE Sul de São 
Bernardino, referindo as verificações efectuadas às propostas apresentadas. 
 A Câmara tomou conhecimento. 
 
PLANO DA PRAIA DE MEDÃO, SUPERTUBOS: 
 
 O Director do DPGU fez um ponto de situação sobre o plano da praia de Medão, 
Supertubos, comunicando que os projectos de especialidades tinham sido adjudicados à empresa 
Bernardo & Bernardo. Informou que a base disponível para trabalhar não tinha permitido 
qualquer avanço devido ao suporte informático dos dados não ser acessível. 
 A Câmara tomou conhecimento. 

 
COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 

 
* Elaborada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, foi presente a proposta que a seguir 

se transcreve para a composição da Comissão Municipal de Trânsito: 
- Vice-Presidente da Câmara, Jorge Alberto Bombas Amador, responsável pelo Pelouro 

do Trânsito, que presidirá; 
- Responsáveis das forças políticas da Assembleia Municipal 
  - Representante da CDU, Carlos Alberto Lourenço de Almeida; 
  - Representante do PS, Anabela Correia Dias; 
  - Representante do PSD, Paulo Jorge Amaro Balau; 
- Presidentes das Juntas de Freguesia ou seus representantes, Henrique Bertino Batista 

Antunes, Raul Fernando Conceição Santos, Floriano Serrano Sabino, António Manuel Prioste 
Salvador, Silvino Doirado Conceição João e António Filipe Monteiro Vitória; 

- Director do Departamento e Gestão Urbanística, Eng.º José Martins Marcolino Pires; 
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- Director do Departamento de Obras Municipais, Eng.º Francisco Manuel Ferreira Silva; 
- Comandante Operacional Municipal; 
- 1 representante da PSP; 
- 1 representante da GNR; 
- 1 representante dos BVP; 
- 1 representante do Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche; 
- 1 representante do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; 
- 1 representante do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; 
- 1 representante da Escola Secundária; 
- 1 representante da ESTTM; 
- 1 representante da ACISCP; 
- 1 representante da Escola de Condução; 
- 1 representante da Associação de Táxis; 
- 1 representante do IPTM; 
- 1 representante do INEM. 
- Deliberado aprovar a composição proposta 
 
* Elaborada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, foi presente, para efeitos de 

aprovação, uma proposta de funcionamento da Comissão Municipal de Trânsito. 
- Deliberado aprovar. 

 
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO: 
 
  * Foi presente, para efeitos de aprovação, uma proposta de Plano de Prevenção de 
Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e de Infracções conexas do Município de Peniche. 
 - Tomado conhecimento e deliberado solicitar contributos aos diversos departamentos 
do Município. 

 
PAGAMENTOS: 

 
Considerando que estamos no início de um novo ano económico, que ao contrário do que 

é habitual não existem Documentos Previsionais aprovados e que existem compromissos 
assumidos, havendo a conveniência de continuar a efectuar o seu pagamento mensal, a Câmara 
deliberou autorizar o Senhor Presidente a efectuar os respectivos pagamentos e manter os valores 
do ano anterior até à aprovação dos Documentos Previsionais para 2010, conforme se especifica: 

1.º- O valor mensal do subsídio a pagar à Associação do Bombeiros Voluntários de 
Peniche em 5.000,00 €. 

2.º- O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo de Peniche, por despesas 
correntes, em 5.150,00 €. 

3.º- O valor mensal do subsídio ordinário a pagar ao Centro Social do Pessoal em 
7.666,67 €, sem prejuízo de outros subsídios extraordinários que a Câmara venha a conceder 
para actividades específicas. 

4.º- O valor mensal do subsídio a pagar às Freguesias, com base nos protocolos 
celebrados, em 7.334,50 €, 2.795,50 €, 1.745,16 €, 4.063,58 €, 2.215,83 € e 1.478,33 € para as 
freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Serra d'El-Rei, Ajuda, Conceição e São Pedro, 
respectivamente. 

5.º- O valor do subsídio mensal a pagar à Cercipeniche, inserido no acordo de cooperação 
PROTUS, no valor estimado de 145,00 €. 
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6.º- O valor do subsídio mensal a pagar à Acompanha, no âmbito do projecto “Porto Mais 
Seguro”, no valor de 300,00 €. 

7.º- O valor do subsídio mensal a pagar ao Clube Ornitológico de Peniche, destinado ao 
pagamento de parte do leasing para compra do edifício sede, no valor de 125,00 €. 

8.º- O valor do subsídio mensal a pagar à Associação Juvenil de Peniche, respeitante ao 
subsídio de refeição a conceder a duas estagiárias, no valor estimado de 188,00 €. 

9.º- O pagamento das senhas de presença nas reuniões dos membros das Comissões de 
Peritos prevista no artigo 8.º do Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de 
Autenticidade. 

10.º- O pagamento do subsídio mensal à Rendibilros correspondente ao encargo da renda 
mensal com as instalações da sua sede, se e enquanto se encontrarem reunidas as condições 
anteriormente aprovadas para assumir tal encargo. 

11.º- O pagamento às Freguesias do concelho dos valores referentes a despesas com 
pessoal, conforme previsto. 

12.º- O pagamento às Freguesias do concelho dos encargos de capitação com a ADSE. 
13.º- Pagar os subsídios devidos pela utilização de espaços para actividades de educação 

física pelas escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância. 
14.º- Pagar os encargos correspondentes ao condomínio devido pelas fracções autónomas 

de que o Município é proprietário. 
15.º- Pagar à Oeste-CIM os valores devidos pela participação do Município, à medida das 

disponibilidades e do desenvolvimento dos projectos associados. 
16.º- Transferir para os SMAS as importâncias relativas aos projectos comparticipados. 
 

RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS E REEQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL 
DA RUA DA ALEGRIA, EM SERRA D’El-REI: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 28 de Dezembro de 2009, da DASU, 
remetendo o projecto de execução de espaços exteriores relativo à obra referida em epígrafe. 
 - Tomado conhecimento.  

 
CONCURSO PÚBLICO PARA “SERRA D’EL-REI – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS – ZONA DA VARGINHA  - 1.ª FASE: 
 
 * Foi presente, para efeitos de homologação, cópia da deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados, tomada em reunião de 6 de Janeiro de 2010, e 
restante documentação, relativa à empreitada mencionada em epígrafe. 

- Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, de 6 de 
Janeiro de 2010. 

 
CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ALTO 
RENDIMENTO DE SURF DE PENICHE: 
 

* Informação, datada de 5 de Janeiro de 2010, da Divisão Financeira, apresentando a 
análise das propostas apresentadas pelos concorrentes e relativas ao processo de consulta para 
contracção de empréstimo a longo prazo para complemento ao financiamento por fundos 
comunitários da obra referida em epígrafe. 
 - Deliberado proceder à audiência prévia dos concorrentes, manifestando a intenção de 
efectuar a adjudicação ao concorrente classificado em primeiro lugar, conforme proposto, ao 
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Banco BPI, S.A.. 
Deliberado, ainda, propor à Assembleia Municipal, caso não sejam apresentadas 

reclamações, a aprovação da adjudicação da contratação do empréstimo ao Banco BPI, S.A., 
conforme proposto pelo júri, por ser a proposta que oferece melhores condições, e nas condições 
constantes da sua proposta com a ref.ª CIS MSG 281/09, datada de 16 de Dezembro de 2009, de 
que se destacam: Montante do empréstimo: 702.000,00 €; Prazo: Até 15 anos, com período de 
utilização até 3 anos; Taxa de juro: Euribor a 6 meses, acrescida do spread de 1,525 %. 

 
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR: 

 
* Foi presente o processo de concurso e a informação resultante da apreciação e 

avaliação, efectuada pela Comissão de Análise, às candidaturas apresentadas para atribuição de 
bolsas de estudo a alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos do ensino superior. 

-Deliberado, ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo para o Ensino Superior, e considerando que a verba necessária se encontra prevista nas 
GOP, fixar o número de bolsas, a atribuir no corrente ano lectivo, em dez. 

Deliberado, ainda, proceder à audiência prévia de todos os candidatos, nos termos 
previsto no referido regulamento, manifestando a intenção de efectuar a atribuição das bolsas, 
conforme proposto, aos seguintes candidatos: Andreia Sofia Félix Antunes, Ruben Filipe Costa 
Jesus, Fernando Miguel da Fonseca Coutinho Garrido, Ana Cláudia Chagas Vala, Hugo Tiago 
Rocha Avelar, Rute Leonardo Torres Rodrigues, Renato Costa Jesus, Vasco Manuel Cunha 
Gomes, Patrícia Alexandra Costa Pereira e Ruben Anastácio Jorge Oliveira. 
 
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 ................................................................ 100,00 € 
02.01.02.02 – Gasóleo ................................................................. 200,00 € 
02.01.08 – Material de escritório ................................................. 100,00 € 
02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens ................................ 300,00 € 
02.02.09 – Comunicação .............................................................. 100,00 € 
02.02.10.02 – Transportes – outros .............................................. 600,00 € 
02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros ............................. 200,00 € 
02.01.12 – Material de transporte – peças ................................... 200,00 € 
02.01.14 – Outro material – peças ............................................... 200,00 € 
02.02.11 – Representação de serviços ......................................... 500,00 € 
02.02.13 – Deslocações e estadias ............................................... 500,00 € 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Arrendamento de terrenos: 

 
* Informação, datada de 11 de Janeiro de 2010, do Director do DAF, apresentando o 

ponto de situação em que se encontra o arrendamento de duas parcelas de terreno, ocupadas com 
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o posto de venda ao público de combustíveis - BP, situadas na Avenida Monsenhor Manuel 
Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche. 

- Deliberado prorrogar o prazo do arrendamento da parcela de terreno, ocupada com o 
posto de venda ao público de combustíveis, situada a sul da Avenida Monsenhor Manuel Bastos 
Rodrigues de Sousa, em Peniche, designada no contrato de arrendamento pela letra “A”, nas 
seguintes condições: 

a) A prorrogação é concedida até 12 de Julho de 2010; 
b) O valor da renda será de 72.754,50 €, correspondendo ao período de 13 de Julho de 

2008 a 12 de Julho de 2010, devidamente actualizado nos termos do contrato inicial; 
c) As restantes condições são as que se encontram consignadas no contrato inicial; 
d) O concessionário obriga-se a executar, a expensas suas, o desmantelamento das 

estruturas e equipamento implantados na parcela situada no lado norte da Av. Monsenhor Bastos, 
designada no contrato de arrendamento pela letra “B”, e a entregá-la, o mais brevemente 
possível, ao Município. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Fernando Manuel Ferreira Viralhadas, solicitando 
autorização para proceder à colocação de esplanada, junto ao estabelecimento, denominado 
“Rocha”, sito no Largo da Ribeira, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar, nas condições dos anos anteriores. 
 
 * Requerimento, em nome de Cristina Maria Santos Oliveira Ribeiro, solicitando 
autorização para proceder à colocação de um toldo no estabelecimento de sapataria, situado no 
Largo 5 de Outubro, n.º 12, em Peniche. 
 - Deliberado deferir, nas condições contidas no parecer da DGUO, de 9 de Outubro de 2009. 

 
ESTUDO URBANÍSTICO: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um 
estudo urbanístico para a Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel. 
 - Deliberado aprovar o estudo urbanístico proposto. Deliberado, ainda, clarificar com os 
proprietários confinantes as extremas dos terrenos e a legalidade das vedações existentes. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente o pedido de informação prévia, em nome de Rui José Conceição Oliveira, 

para construção de uma moradia unifamiliar, sita na Rua do Campo da Bola, em Casais de 
Mestre Mendo. 

- Considerando o teor do relatório da Inspecção Ordinária Sectorial da IGAL, realizada 
ao Município de Peniche no final do ano de 2008, e o facto de ainda não haver resposta ao 
contraditório apresentado pelo município, a Câmara deliberou dar parecer desfavorável ao 
pedido pelos motivos e com os fundamentos constantes do referido relatório da IGAL, 
nomeadamente quanto à interpretação do ponto 3.6 do artigo 12.º do Regulamento do PDM, 
aplicável à zona em apreço. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foi presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
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* Requerimento, em nome da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de 

Mestre Mendo, solicitando a isenção do pagamento das taxas respeitantes ao pedido da licença 
de utilização correspondente ao processo de obras n.º 325/08. 

- Deliberado isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos do n.º 
3 do artigo 51.º do RMUE. 

 
* Requerimento, em nome de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora 

da Ajuda de Peniche, solicitando a isenção do pagamento das taxas respeitantes ao pedido da 
licença de utilização correspondente ao processo de obras n.º 407/07, em nome do Centro de 
Solidariedade e Cultura de Peniche, acompanhado do despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
proferido em 8 de Janeiro de 2010, que deferiu a dispensa do pagamento de taxas, prevista no n.º 
3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de 
Peniche. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 8 de Janeiro de 2010. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

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

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

 
 


