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ACTA N.º 2/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2010: 
 
Aos vinte seis dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Peniche, 

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 presente reunião foi iniciada, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e trinta 
minutos, na Cercipeniche, tendo prosseguido com a visita às instalações daquele IPSS. 

Posteriormente, às dezasseis horas e trinta minutos, a reunião teve continuidade na Sala 
de Sessões dos Paços do Município. 

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: 
- Manifestou o seu reconhecimento pela actividade desenvolvida pela Cercipeniche, 

nomeadamente pelos projectos apresentados. Deu uma informação sucinta sobre o projecto de 
arranjos exteriores do Moinho da Fialha, aprovado pelo anterior Executivo. 

- Informou que ontem tinha recebido uma convocatória da Oeste-CIM para uma reunião 
onde iria ser discutido um ponto importante que teria a ver com investimento na saúde na região 
Oeste. 

- Comunicou também que a visita à fábrica de farinha de peixe se iria realizar a 12 de 
Fevereiro, pelas 14.30 horas. 

Deu ainda a seguinte informação sobre as reuniões e eventos em que participou: 
- No dia 13 de Janeiro, esteve na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde a representação de 

Peniche esteve presente no pavilhão do Turismo do Oeste, conjuntamente com 5 municípios da 
região. 

Comunicou que tinha havido a entrega de prémios nacionais de Turismo e que a 
candidatura da Câmara, conjunta com a Rip Curl, à categoria de eventos realizados em 2009, 
tinha sido premiada. 

Referiu que o mérito do prémio deveria ser partilhado com o Turismo de Portugal e a 
TMN, assim como com a estrutura e trabalhadores municipais. 

Disse ainda que tinha aproveitado a oportunidade para receber o Ministro da Economia 
no espaço do Turismo do Oeste, tendo-se desenvolvido uma boa expectativa de haver o apoio do 
Turismo de Portugal à etapa do Campeonato do Mundo de Surf a realizar em Peniche. 

- No dia 15 de Janeiro, participou na cerimónia de certificação da Pescaria da Sardinha 
Portuguesa, realçando a participação na ANOP Cerco, da IPIMAR e da Associação Nacional de 
Indústrias Conserveiras. Referiu o contacto efectuado com o Ministro da Agricultura e Pescas, 
onde tinha sido abordada a possibilidade de certificação de outras pescarias e, conjuntamente 
com o Director do IPIMAR, de aquisição de um novo navio para a investigação científica, 
aproveitando o QREN e o Cluster do Mar. 
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- No dia 18 de Janeiro, reuniu com a ARHTejo sobre questões relacionadas com a 
delegação de competências daquela entidade para o Município. 

- No dia 20 de Janeiro, participou na reunião do Conselho de Administração dos SMAS, 
na cerimónia de entrega de prémios de corta-mato realizada em Peniche e na tomada de posse da 
Dr.ª Teresa Mouga como Directora da ESTTM, tendo desejado os maiores sucessos e 
disponibilizado toda a cooperação. 

Participou também numa reunião no IPTM, sobre o projecto Cete Mares, relativo a uma 
candidatura efectuada pelo IPL, com envolvimento do IPTM. Comunicou que a candidatura 
estava bem encaminhada e que tinha sido proposta a alteração da localização para o lado 
esquerdo da portaria do Porto de Pesca. 

- No dia 22 de Janeiro, reuniu, na Ribafria, com o promotor de um abaixo-assinado sobre 
os acessos a Carqueja. Comunicou que iria realizar, em 2 de Fevereiro, na Associação da 
Ribafria, uma reunião com os agricultores para encontrar soluções de compromisso sobre o 
referido acesso, tendo convidado os Vereadores para estarem presentes na reunião. 

- No dia 22 de Janeiro, recebeu a Direcção da AHBVP, que entregou um documento que 
estava a ser presentemente apreciado internamente. 

- No dia 25 de Janeiro, participou na reunião do Conselho Geral do IPL, informando que 
tinham sido aprovados o Plano de Actividades e Orçamento, onde estavam contemplados os 
investimentos na ESTTM. 

- No dia 25 de Janeiro, participou no almoço anual realizado pelo Centro Social da 
Bufarda, no âmbito da festa de Santo Antão. Reuniu também com a ACISCP e participou ainda 
numa reunião na Fundação Calouste Gulbenkien, onde foi feito o lançamento do livro Inovação 
Social, com a participação do Secretário de Estado do Emprego. 

- No dia 26 de Janeiro, reuniu com a empresa Vitor & Paulo, responsável pelo 
investimento concretizado no interior do Porto de Pesca. Explicou o referido investimento e o 
acompanhamento dado pela Câmara Municipal. 

- No dia 26 de Janeiro, reuniu com a Rip Curl, no sentido de ser definida a estratégia de 
abordagem dos patrocinadores, por forma a serem desenhados os apoios necessários.  

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

12 a 25 de Janeiro corrente: 
Reuniões: 
- Com o Conselho de Administração dos SMAS; 
- Com a Comissão Organizadora do Carnaval de Inverno 2010, informando de que estão 

inscritos 20 grupos num total de 700 elementos; 
- Com os Professores da área do Desporto dos Agrupamentos de Escolas de Peniche e 

Escola Secundária; 
- Com diversos técnicos do Município e Cercipeniche para tratar de assuntos referentes 

ao arranjo exterior do Moinho da Fialha; 
- Com os Professores das Actividades de Enriquecimento Curricular (Inglês/Música 

Movimento e Drama/Actividade Desportiva) no âmbito do Programa de Regime de Fruta 
Escolar e da divulgação e promoção das Rendas de Bilros nas Escolas do 1.º ciclo do concelho 
de Peniche; 

- Com os diversos técnicos municipais, nomeadamente com os Departamentos DOM, 
DPGUO e SMAS, no âmbito de arranjos na Rua do Brejo, em Ferrel; 

- Com os diversos técnicos municipais sobre algumas intervenções a efectuar para 
minimizar os impactos nas zonas atingidas pelo mau tempo; 

- Com a Direcção da ACISCP sobre as acções promovidas por esta Associação. 
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Eventos: 
- Participou no arranque do Programa de Regime de Fruta Escolar, com a visita às 

Escolas do 1.º ciclo n.º 4 de Peniche e Bufarda. Este Programa abrangerá as 21 escolas do 1.º 
ciclo do Ensino Básico, abarcando um universo de 1168 alunos, informando que é objectivo 
desta Autarquia, através da adesão ao RFE, contribuir para a promoção de hábitos de consumo 
de alimentos benéficos para a saúde das populações mais jovens. Comprometendo-se a que 
sejam, semanalmente, entregues duas peças de fruta a cada aluno; 

- Presença na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), que decorreu na FIL, entre os dias 13 a 
17 de Janeiro. Além das referências feitas pelo Senhor Presidente, António José Correia, é de 
salientar a presença do Município de Peniche através da promoção das Rendas de Bilros e do 
Carnaval de 2010; 

- Presença na cerimónia de tomada de posse da Directora da ESTTM, Senhora Professora 
Dr.ª Teresa Lopes Mouga, à qual deseja as maiores felicidades no exercício das suas novas funções; 

- Presença no Corta-Mato Escolar Concelhio 2010, organizado pelo Pelouro da Educação 
da Câmara Municipal de Peniche, que decorreu no Campo Sintético do Parque Urbano, com a 
participação de 1053 alunos; 

- Participação na sessão de assinatura de contrato do Cemitério de Serra d’El-Rei, cuja 
obra teve início em 25 de Janeiro de 2010; 

- Presença no XII Congresso Nacional ANAFRE, que decorreu entre os dias 22, 23 e 24, 
no Centro de Congressos de Lisboa; 

- Deslocação às instalações do CERISC, acompanhado pelos técnicos municipais e com a 
Direcção da CERCIP; 

- Deslocação ao Pavilhão D. Luís de Ataíde para avaliar as obras de manutenção deste 
equipamento; 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Voltou a solicitar o ponto de situação dos instrumentos de planeamento em curso, tendo 

o Senhor Presidente respondido que já estava feito e que iria ser entregue, assim como do Centro 
Coordenador de Transportes, ao que o Senhor Vice-Presidente respondeu que o processo de 
concurso estava na posse da Eng.ª Florinda. 

- Pediu também o ponto de situação da localização do Centro Educativo de Atouguia da 
Baleia e da reparação do algar de Sant’Ana, tendo o Vereador Jorge Abrantes informado sobre 
os estudos através de radar e georastreio efectuados. 

- Solicitou ainda o ponto de situação sobre a conclusão da Biblioteca Municipal, tendo o 
Senhor Vice-Presidente explicado em que ponto é que estava a elaboração de alguns projectos de 
especialidade, necessários para o lançamento do respectivo concurso. 

- Sobre a construção de uma Pousada na Fortaleza, perguntou como estavam as 
negociações com a ENATUR, tendo o Senhor Presidente prestado os esclarecimentos solicitados. 

- Referiu ainda uma situação de alguém que se tinha queimado numa mão e, por lhe doer 
o ferimento, tinha ido ao Centro de Saúde de Atouguia da Baleia, onde lhe aplicaram somente 
Betadine, tendo-o mandado comprar pomada própria para aquele ferimento à farmácia, por não 
existir tal medicamento naquela unidade hospitalar. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Solicitou que a pessoa visada apresentasse o relato da situação por escrito, a fim da 

Câmara poder analisar a situação e tomar as medidas que achasse convenientes. 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Disse que lhe parecia razoável que as reuniões de Câmara tivessem a duração máxima 
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de cinco horas, uma vez que para além desse tempo, já não se conseguia ter um rendimento 
intelectual aceitável. 

- Sobre a visita à Cercipeniche, salientou o trabalho relevante para o concelho daquela 
entidade, dizendo que o serviço prestado à comunidade era muito nobre e equilibrado, que 
merecia sempre o seu apoio. Solicitou à Câmara que desse também o seu apoio a outras 
entidades do género do concelho, tal como ao Lar de Idosos de Atouguia da Baleia, ajudando na 
aprovação do seu projecto. 

- Disse que, aquando das últimas intempéries, foram derrubadas algumas árvores no 
pinhal municipal, tendo sido apenas retiradas algumas delas, perguntando porque é que as 
restantes não foram removidas. 

- Perguntou qual era o ponto de situação do Canil Intermunicipal, uma vez que existia no 
concelho muitos animais abandonados. 

- Comunicou que no Sábado tinha-se deparado, na sequência da execução de uma obra 
particular, com uma rua de Ferrel fechada ao trânsito para remoção de terras, ficando a artéria 
enlameada. Questionada a respectiva Junta de Freguesia, foi informado de que esta não tinha 
conhecimento do encerramento da referida rua. 

- Sugeriu que a Câmara deveria dar algum apoio a quem fizesse a recuperação e restauro 
do edificado mais antigo da cidade, com a criação de incentivos às obras de recuperação de casas 
velhas. 

- Referiu o estado de degradação do edifício municipal adquirido a António da Conceição 
Bento, dizendo que se deveria realizar uma intervenção para melhorar o aspecto do prédio e para 
dar o exemplo. 

- Perguntou qual a razão das viaturas municipais se irem abastecer ao posto de 
abastecimento da BP, quando a Câmara tinha um posto de abastecimento próprio. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Disse que concordava com o Vereador Luís Ganhão em relação à duração das reuniões 

de Câmara, pois achava que não deveriam ultrapassar as cinco horas, uma vez que para além 
desse tempo a produtividade começava a diminuir. 

- Felicitou a ANOP Cerco pela sua intervenção na certificação da Pescaria da Sardinha e 
congratulou-se pelo prémio atribuído pelo Turismo de Portugal, facto que aumentava as 
responsabilidades da Câmara em futuros eventos e que obrigava a haver uma monitorização. 

- Perguntou qual era a política de formação profissional, prevista para 2010, para os 
trabalhadores municipais. 

- Perguntou também qual era a posição do Executivo em relação a hipótese colocada pela 
ACISP de voltar a haver tráfego rodoviário no Largo 5 de Outubro e Rua José Estêvão. 

- Sobre o Campo da Feira da Bufarda e face aos compromissos assumidos pela Câmara 
em dar apoio ao Centro Social daquela povoação, perguntou como estava aquela situação.  

- Perguntou ainda pelo ponto de situação do Edifício Traquinas, se havia alguma coisa 
prevista nas GOP para 2010 sobre este assunto.   

- Alertou por último para um prédio situado no Campo da Torre que apresentava perigo 
de derrocada. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Solicitou aos serviços administrativos que verificassem a duração das reuniões de 

Câmara nos dois últimos mandatos e disse que a duração da presente reunião se devia a uma 
situação excepcional. 
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- Disse que tinha tido sempre todo o envolvimento relativamente a todas as IPSS do 
concelho e que tinha manifestado sempre a sua disponibilidade em acompanhar e ajudar a 
concretizar todos os projectos dessas Instituições. 

- Disse que iria ver junto dos serviços municipais o que se passava com as árvores 
derrubadas e ainda não retiradas no Pinhal Municipal. 

- Informou que o Canil Intermunicipal teria que ser visto no âmbito da Oeste-CIM e que 
até à data não tinha havido qualquer desenvolvimento. 

- Referiu que estava a ser utilizado o canil da APAP. 
- Comunicou que não sabia o que se tinha passado com o encerramento da Rua no 

Sábado passado e que iria determinar que quando houvesse alguma situação do género, deveria 
ser dado conhecimento desse facto à Junta de Freguesia respectiva. 

- Referiu algumas iniciativas e decisões da Câmara que iriam ter reflexo no Centro 
Histórico de Peniche, salientando que havia o programa MOD para os comerciantes. 

- Comunicou que iria mandar a Fiscalização Técnica reavaliar a situação do edifício 
adquirido a António da Conceição Bento.   

- Quanto à monitorização da etapa do Campeonato Mundial de Surf, comunicou que 
tinha sido aplicado um questionário a 850 pessoas, com a colaboração do IPL e que se estava à 
espera do tratamento dos resultados. Acrescentou que já tinha sido desenhado um plano de 
promoção com a Rip Curl e que iria haver um reajustamento ao nível de plano de meios a 
utilizar. Frisou que ao nível de alojamentos, era intenção da Câmara que Peniche pudesse 
beneficiar mais desse aspecto, dependendo, no entanto, da capacidade dos promotores. 

- Em relação à formação profissional, disse que a Câmara tinha investido fortemente a 
nível de recursos humanos, no último ano. Referiu a criação de uma newsletter a dar 
conhecimento da formação disponibilizada pelas entidades oficiais e empresas da área.   

- Salientou as acções de formação levadas a efeito, tanto a nível interno, como 
externamente, referindo o número aproximado de trabalhadores envolvidos.  

- Sobre o trânsito no Largo 5 de Outubro e Rua José Estêvão, disse que o assunto iria ser 
apreciado pela Comissão Municipal de Trânsito.   

- Informou também que tinha sido feita uma candidatura ao PROMAR para reabilitação 
do edifício Traquinas.  
 

Senhor Vice-Presidente da Câmara:  
Comunicou que a Câmara tinha feito o projecto de recuperação do Campo da Feira da 

Bufarda, que a obra iria começar este ano, estando só a aguardar a aquisição dos materiais 
necessários. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que estava em curso o procedimento por concurso público para fornecimento 

de combustíveis e que o procedimento por ajuste directo feito à BP só duraria até o concurso 
público estar concluído. 

 

Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
Por ter havido tolerância de ponto em 31 de Dezembro e tendo coincidido esta data com o 

último dia de pagamento de recibos de fornecimento de água, perguntou se os consumidores que 
pagavam esses recibos no dia 4 de Janeiro, tinham pago juros de mora. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que, apesar do programa informático ter lançado automaticamente os juros de 

mora a 4 de Janeiro, assim que esta situação foi detectada foi corrigida e devolvido o valor dos 
juros de mora aos consumidores. 
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 Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
 Informou que esteve presente nas seguintes reuniões e eventos: 

Reuniões: 
- No dia 15 de Janeiro, com o Centro de Convívio de Geraldes com o objectivo de 

analisar os procedimentos para integração de um equipamento social na área dos idosos; 
- No dia 15 de Janeiro, com o Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos Casais 

do Júlio com o objectivo analisar os procedimentos para integração de um equipamento social na 
área dos idosos; 

- No dia 19 de Janeiro, com o movimento Pais em Rede para dar continuidade ao apoio 
solicitado por este movimento à CMP; 

- No dia 22 de Janeiro, com o Centro Social da Bufarda; 
- No dia 22 de Janeiro, com o grupo de Trabalho sobre Formação, Emprego e 

Empreendedorismo, onde se firmou a constituição do grupo a sua organização e funcionamento. 
Eventos: 
- No dia 20 de Janeiro, na Tomada de posse da Prof.ª Doutora Teresa Mouga como 

directora da ESTTM; 
  - No dia 25 de Janeiro, no lançamento do livro sobre “Inovação Social” em Lisboa. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia doze de Janeiro 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 552, datado de 15 de Julho de 2009, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento do valor devido pelo 
abastecimento privado de combustível de veículos ao serviço daquela freguesia. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 
421,45 €. (P.º 28) 

 
* Ofício n.º 4, datado de 7 de Janeiro de 2010, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a 
manutenção do Jardim Público do Casal Moinho, entre os meses de Julho a Dezembro de 2009. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 
2.520,00 €. (P.º 28) 

 
* Ofício n.º 320/09, datado de 21 de Dezembro de 2009, da Junta de Freguesia de 

Conceição, solicitando a reparação do portão do armazém daquela Junta de Freguesia, sito na 
Rua José Cândido Azevedo Melo, em Peniche. 

- Deliberado deferir. (P.º 28) 
 
* Carta, datada de 7 de Janeiro de 2010, do Rugby Clube de Peniche, solicitando a 

atribuição de apoio logístico e financeiro para a organização de um torneio inserido no 
Campeonato Nacional das Equipas Emergentes com a participação do Comité Regional de 
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Rugby do Centro e da Federação Portuguesa de Rugby, que terá lugar no próximo dia 7 de 
Fevereiro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado, assumir o pagamento do lanche e 
oferecer aos participantes as lembranças disponibilizadas pelo Município em circunstâncias 
idênticas. 

 
* Carta, datada de 5 de Janeiro de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
serviços prestados na cantina daquele centro social, durante o mês de Dezembro (Natal Sénior). 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 2.500,00 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 11 de Dezembro de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento dos 
seguintes serviços prestados na cantina daquele centro social, durante o mês de Novembro: 

- Jantar “Semana do Coleiro”; 
- Magusto Sénior; 
- Lanche “Fórum Comunitário”; 
- Almoço “ARWC Portugal XPD Race 2009”; 
- Coffee-Break “Projecto Energia das Ondas”; 
- Refeições “Vigilantes da Feira Mensal”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 1.056,50 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta, datada de 11 de Dezembro de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das 
seguintes serviços prestados na cantina daquele centro social, durante o mês de Outubro: 

- Almoço “Dia do Idoso”; 
- Beberete “Tomada de Posse dos Novos Órgãos do Município de Peniche”; 
- Almoços “Rip Curl Pró Search”; 
- Refeições “Vigilantes da Feira Mensal”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 2.404,50 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta, datada de 21 de Outubro de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento dos 
seguintes serviços prestados na cantina daquele centro social, durante o mês de Setembro: 

- Almoço “Equipa de Veteranos”; 
- Almoço “Convenção ERA”; 
- Almoço “Animação de Verão”; 
- Refeições “Vigilantes da Feira Mensal”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 3.944,50 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta, datada de 17 de Janeiro de 2010, da União Recreativa, Desportiva e Cultural do 

Paço, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar as despesas a efectuar 
com a realização da festa anual em honra de São Brás do Paço. 

- Deliberado conceder à União Recreativa, Desportiva e Cultural do Paço um subsídio, no 
valor de 75,00 €, para aquisição de um troféu para o torneio de futebol. (P.º 11/03) 
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* Proposta do Senhor Vice-Presidente sugerindo a atribuição de um subsídio à 
Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, destinado a comparticipar nas 
despesas a efectuar com o baile do próximo dia 6 de Fevereiro. 

- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense um subsídio, no valor de 1.000,00 €. 

 
* Acompanhado de informação da DGUO, foi presente um ofício da Inspecção-Geral do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, solicitando esclarecimentos sobre reclamação 
apresentada naqueles serviços pelos senhores José Lourenço e Laura Farto sobre o 
funcionamento da churrasqueira “A Caseirinha”, situada na Rua 1.º de Maio, em Ferrel, de que é 
proprietária a Senhora Lídia Maria Marques Dias. 

- Tomado conhecimento. (DPGU) 
 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência do pedido apresentado pela Freguesia de Serra d’El-Rei, a Câmara 

deliberou ceder 60 kg de sacos para o lixo. 
 

PROJECTO ALA ARRIBA: 
 

* Foi presente uma carta do Centro de Saúde de Peniche, da Equipa Técnica Ala-Arriba, 
solicitando a continuidade do projecto Ala-Arriba no mesmo modelo de sustentabilidade. 

- Deliberado ratificar o protocolo celebrado em 1 de Janeiro de 2008 e as adendas 
celebradas em 2 de Dezembro de 2008, 1 de Setembro e 19 de Janeiro de 2009. 

 

REDE MUSEOLÓGICA DE PENICHE 
 

* Foi feita uma apresentação, pelos Técnicos Superiores Rui Venâncio e Raquel 
Janeirinho, através de meios audiovisuais, da Rede Museológica de Peniche, inserida numa 
política municipal de valorização do património cultural.   

Foram identificados os núcleos que constituam a rede, referidas as fontes de 
financiamento previstas e apresentada a proposta de protocolo de colaboração.  

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que, na anterior apresentação efectuada em 
2009, tinha referido que a rede deveria integrar outros pequenos núcleos existentes no concelho, 
enumerando-os. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que fazia sentido a observação feita e reiterou a 
intenção de dar à rede em análise uma abrangência concelhia, com a inventariação dos espaços 
focados. 

Disse, por último, que a grande prioridade seria o Centro Interpretativo de Atouguia da 
Baleia e o Centro Interpretativo da Serra D`El Rei. 

- A Câmara tomou conhecimento. 
 
PLANO ESTRATÉGICO DA REDE DE CICLOVIAS DO CONCELHO DE PENICHE: 

 

* Foi efectuada uma apresentação, através de meios audiovisuais, pela Eng.ª Florinda 
Monteiro, do estudo prévio do Plano Estratégico da Rede de Ciclovias do Concelho de Peniche. 

Foram indicadas as tipologias de soluções, os tipos de percursos, o perfil das ciclovias, a 
sinalização, as zonas de descanso e pontos de encontro e os percursos suspensos. 

O Senhor Vice-Presidente deu a sua opinião sobre o estudo prévio dizendo as obras que 
poderiam avançar sem necessidade de grande investimento. 
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O Senhor Presidente disse que o documento em análise era só um estudo prévio, que 
ainda não apontava as soluções a utilizar, nem o faseamento da execução. 

- A Câmara tomou conhecimento. 
 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO “OBRA DE BENEFICIAÇÃO DO FOSSO DA 
MURALHA DE PENICHE”: 

 

A Câmara deliberou aprovar as cláusulas contratuais do empréstimo a contrair junto do 
Banco BPI, S.A, até ao montante de 565.000,00 €, destinado a financiar a obra de “Beneficiação 
do Fosso da Muralha de Peniche” e remeter o processo ao Tribunal de Contas para efeitos de 
obtenção do correspondente visto. 
 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Requerimento, em nome de Restaurante Marisqueira Baluarte, L.da, solicitando 
autorização para proceder à ocupação da via pública com esplanada de apoio ao estabelecimento, 
sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome de Pizzaria do Baleal – Sociedade Unipessoal, L.da, solicitando 

autorização para proceder à colocação de toldo e esplanada de apoio ao estabelecimento, sito na 
Rua Infante D. Henrique, Lote 2 – R/c, Baleal Sol Village I, no Baleal. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome de Glória Maria Mines de Sousa da Silva Reis, solicitando 

autorização para proceder à colocação de esplanada de apoio ao estabelecimento de pastelaria, 
denominada “Berglô”, sita na Rua Arq.º Paulino Montez, n.º 95, em Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome de Arnaldo Martins Ramos, solicitando autorização para 

proceder à colocação de esplanada de apoio ao estabelecimento, denominado “Pastelaria 
Avenida do Mar”, sita na Travessa dos Mareantes, n.º 1, em Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 
 * Requerimento, em nome da firma CGMM – Vending, L.da, solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública com a montagem de uma tenda, junto ao estabelecimento de 
discoteca “Casa do Cais” de que é proprietária, sito na Avenida do Porte de Pesca, Lote 8, em 
Peniche, durante o período de Carnaval, de 11 a 17 de Fevereiro corrente. 

- Deliberado autorizar a instalação da tenda, devendo ser cumpridos todos os requisitos 
legais, nomeadamente ao nível da segurança, e pagas todas as taxas devidas. (P.º 32/05) 
 

* Requerimento, em nome de José Joaquim Antunes Monteiro, solicitando autorização 
para proceder à ocupação de espaço público com roulote para venda de produtos alimentares na 
zona do restaurante “Nau dos Corvos”, no Cabo Carvoeiro, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores. 
 - Deliberado solicitar aos serviços que informem de quem é a competência jurídica do local. 
 

PLANO URBANÍSTICO: 
 

 * Acompanhada de parecer da Estradas de Portugal, foi presente uma proposta de arranjo 
urbanístico, elaborada pela DEPPC, para a Estrada Nacional 114, em Serra d’El-Rei. 

- Deliberado aprovar. 
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PATRIMÓNIO: 
 

Habitação social – permuta: 
 

* Informação, datada de 22 de Janeiro de 2010, da técnica superior de serviço social, 
dando parecer favorável ao pedido de permuta efectuado pela Senhora Maria Alzira Ferreira 
Borges e propondo a atribuição do fogo sito no Bairro Valverde, Rua Valverde, n.º 9 – R/c Dtº, 
em Peniche, e apresentando novos cálculos para estabelecimento do valor de renda a pagar. 

- Deliberado autorizar a permuta do fogo e fixar a renda em 23,75 €, conforme proposto. 
 
 * Informação, datada de 22 de Janeiro de 2010, da técnica superior de serviço social, 
apresentando uma proposta de permuta do fogo anteriormente atribuído provisoriamente ao 
Senhor José Laurindo Vieira Pacheco, pelo fogo n.º 6, sito na Rua das Redes, 2.º C, em Peniche, 
e apresentando novos cálculos para estabelecimento do valor de renda a pagar. 
 - Deliberado autorizar a permuta do fogo e fixar a renda em 23,75 €, conforme proposto. 
 
Habitação social – atribuição de fogo: 

 
* Informação, datada de 22 de Janeiro de 2010, da técnica superior de serviço social, 

apresentando uma proposta de atribuição do fogo sito na Rua dos Covos, bloco 5, R/c A, em 
Peniche, ao agregado familiar da Senhora Miriam Cristina Vicente Ribeiro, em virtude de ser 
portadora de deficiência motora, e apresentando cálculos para estabelecimento do valor de renda 
a pagar. 
 - Deliberado atribuir o fogo e fixar a renda em 39,86 €, conforme proposto. 
 
Desafectação de terrenos do domínio público: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 28 de Dezembro de 2009, do Notário 

Privativo, acompanhada do respectivo processo, dando conhecimento de que se encontra 
desafectada do domínio público uma parcela de terreno, com as área de 3,32 m2, sita em 
Sant’Ana, em Peniche, e integrada no domínio privado do Município, encontrando-se a mesma 
descrita na Conservatória do Registo Predial de Peniche e inscrita a favor do Município. 

- Deliberado alienar a parcela de terreno, com a área de 3,32 m2, pelo valor de 166,00 €. 
(P.º 425/77) 

 
* Foi presente uma informação, datada de 26 de Janeiro de 2010, do Notário Privativo, 

acompanhada do respectivo processo, dando conhecimento de que não foram apresentadas 
reclamações relativamente ao processo de desafectação do domínio público de três parcelas de 
terreno, com as áreas de 556,00 m2, 749,00 m2 e 980,00 m2, sitas no “Sítio do Convento”, em 
Peniche. 

- Tomado conhecimento. 
 
* Foi presente uma informação, datada de 26 de Janeiro de 2009, do Notário Privativo, 

acompanhada do respectivo processo, dando conhecimento de que no inquérito público para 
desafectação do domínio público duas parcelas de terreno, com as áreas de 1.085,00 m2 e 74,00 
m2, sitas no “Sítio do Convento”, em Peniche, não foi apresentada qualquer reclamação. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal 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. (32/03) 
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Cancelamento de ónus: 
 
* Foi presente um fax, datado de 5 de Janeiro de 2010, da Cercipeniche, CRL, solicitando 

a emissão de nova certidão que cancele o ónus que impendem sobre o prédio situado na Rua 
Adelino Amaro da Costa, em Peniche, onde se encontra instalado o Centro de Reabilitação 
Profissional de Peniche. 

- Deliberado autorizar o cancelamento das cláusulas segunda e quarta da escritura de 
compra e venda, de 28 de Fevereiro de 1985. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Gestoeste – Contabilidade Unipessoal, L.da, para construção de imóvel 

habitacional, na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 112, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado informar o requerente de que a pretensão é viável, nos termos e com os 
fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 11 de Janeiro de 2010, podendo o 
projecto ser desenvolvido desde que respeite as condições e dê cumprimento às orientações do 
referido parecer. 

 
* Em nome de Maria Leonor da Silva Casimiro, para proceder à alteração de uso para 

habitação do estabelecimento comercial, sito na Travessa de Santo António, n.º 16, em Peniche. 
- Deliberado informar a requerente de que a pretensão é viável.  
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente o processo n.º L11/92, em nome de Celestino Gomes de Almeida e Outros 

para proceder a alterações no loteamento, sito em Lapa do Urso, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar e licenciar o pedido de alteração. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome da Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa “A Serrana”, solicitando a isenção do pagamento das taxas devidas pelo pedido de 
licença de construção para proceder a alterações no edifício daquela associação, relativo ao 
processo de obras n.º 200/09. 

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

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma 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. 


