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ACTA N.º 6/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 9 DE MARÇO DE 2010: 
 
Aos nove dias do mês de Março 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, 
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 e cinco minutos. 
A Senhora Vereadora Clara Abrantes não participou na reunião por motivos de ordem 

profissional. 
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: 
 
- Encarnação Mamede, que se queixou da incomodidade do ruído provocado pelo 

funcionamento do Café Mystic até às 2 horas. 
O Senhor Presidente disse que tinha solicitado uma audiência ao Governador Civil, para 

analisar as responsabilidades de cada entidade sobre este assunto, nomeadamente a questão da 
ordem pública que se verificava nas ruas adjacentes aos Bares Jonas e Mystic e que estava à 
espera da marcação de uma data. 

A Senhora Encarnação Mamede comunicou que o Bar Mystic tinha trabalhado, durante o 
Carnaval, até às 4 horas da madrugada, tendo telefonado para a PSP a queixar-se do facto e 
obtido a resposta de que a Câmara tinha autorizado o fecho dos estabelecimentos até mais tarde. 

O Senhor Presidente disse que tinha havido uma deliberação de Câmara para haver 
alguma tolerância no encerramento dos estabelecimentos durante as noites de Carnaval. 
Acrescentou que, em futuras deliberações do género, seriam excluídos dessa tolerância os bares 
inseridos no tecido urbano. Referiu ainda que até à data não tinha havido qualquer indicação de 
incómodo pela concessão da tolerância. 

O filho da D. Encarnação Mamede disse que o processo do Bar Mystic já decorria há 14 
anos e que, por lapso da Câmara, o horário não tinha sido reduzido para a meia-noite em 2003. 
Salientou que bares inseridos em prédios urbanos deveriam fechar à meia-noite. 

Perguntou qual seria a posição que a Câmara iria defender na reunião a realizar com o 
Governo Civil, quanto ao horário de encerramento. 

O Senhor Presidente disse que este assunto vinha pela primeira vez à reunião deste novo 
Executivo. Acrescentou que em próxima reunião o Executivo iria analisar todo o dossier, para 
posteriormente tomar uma decisão. Disse ainda que a Divisão Administrativa iria fazer uma 
informação com a história do processo. 

O filho da D. Encarnação Mamede disse que a Câmara já tinha notificado a exploradora 
do Bar Mystic para passar a encerrar à meia-noite e que esta tinha interposto recurso, ficando a 
decisão suspensa. Perguntou se poderia ter acesso às actas da Câmara. 

O Senhor Presidente disse que as actas eram disponibilizadas no site da Câmara e 
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perguntou se tinha havido medidas, tomadas por parte da exploradora do Bar, para minimizar o 
ruído interior e exterior. 

A D. Encarnação Mamede disse que no exterior tinha diminuído por os estudantes se 
deslocarem para outros bares. 

O Senhor Presidente disse que a exploradora do Bar tinha prometido a tomada de 
algumas medidas com vista a diminuir o ruído. 

O filho da D. Encarnação Mamede disse que havia menos barulho, mas que mesmo assim 
havia barulho depois da meia-noite que incomodava o sossego da sua mãe. 

 
- Carlos Tiago, que perguntou qual o envolvimento das autoridades locais com o Jonas 

Bar. Disse que o estabelecimento não tinha o horário de funcionamento renovado, continuava a 
trabalhar e não lhe acontecia nada. Salientou que já tinha falado com a PSP e que tudo 
continuava na mesma. 

Perguntou o que é que a população poderia fazer para resolver o problema. 
O Senhor Presidente disse que a questão também iria ser tratada na reunião com o 

Governo Civil. 
 
- José Pimentel Carvalho, disse que tinha estado na reunião de Câmara de Agosto 

passado a queixar-se do barulho provocado pelo funcionamento do bar na Ilha do Baleal, que lhe 
tinha sido facultado um parecer jurídico sobre o assunto, que tinham sido feitas notificações 
sobre irregularidades desse bar e que se estava a aproximar o Verão, estando a ver que iria ter as 
férias estragadas, por não ver qualquer andamento sobre o assunto. 

Sobre o seu processo de licenciamento n.º 73/09, para mudar as janelas e o telhado da sua 
habitação, disse que tinha estado à espera 4, 5 meses para obter a autorização de execução de 
obras. 

Acrescentou que, à frente da sua habitação, tinha sido mudado o telhado de uma casa sem 
qualquer autorização e não tinha tido qualquer problema. Disse ainda que decorria outra obra 
sem autorização, à entrada da Ilha do Baleal. 

Referiu também que a Câmara não tinha autorizado que levantasse o muro do seu 
logradouro, a fim de evitar que fosse invadido por estranhos durante a noite para satisfazer as 
suas necessidades orgânicas e outros actos relacionados com a toxicodependência. 

Manifestou a sua desilusão para com a Câmara, dizendo que favorecia os ilegais e não 
protegia quem estava dentro da legalidade. 

O Senhor Presidente repudiou em absoluto as últimas palavras proferidas por José 
Pimentel de Carvalho, dizendo que todos os elementos da Câmara tinham sido acusados de 
favorecimento de ilegalidades. Frisou que, pela sua parte, a acusação iria ter a devida 
consequência, uma vez que se sentia gravemente ofendido. 

Comunicou também que tinha havido embargos que tinham seguido para o Ministério 
Público e que iria ser feita uma informação sobre o bar em questão. 

Sobre a obra do levantamento do muro do logradouro, disse que não era a Câmara que 
autorizava, mas sim a ARHTejo, visto a habitação se localizar na jurisdição daquela entidade. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que José Pimentel Carvalho tinha feito uma 
acusação excessiva à Câmara. Acrescentou que o Executivo não poderia ser tão contemplativo 
com situações ilegais ou por falta de fiscalização ou de meios para acções imediatas. Disse 
também que a Câmara não podia deixar de atender ao que tinha sido dito sobre o bar da Ilha do 
Baleal e importava que fosse esclarecido o que se passava. 

Afirmou que já o ex-Vereador Paulo Rodrigues se tinha referido ao ruído provocado pelo 
bar, cujo funcionamento lhe parecia de legalidade duvidosa. 

Quanto à morosidade do processo de licenciamento de obras na habitação, disse que tinha 
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demorado muito, mas pensava que tinha decorrido dentro dos prazos legais. Acrescentou que 
havia consultas a fazer a outras entidades que por vezes eram bastante demoradas. 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos disse que tinha ouvido com atenção a 
preocupação de José Pimentel Carvalho e que acompanhava a sua preocupação relativamente ao 
ruído junto à sua habitação. Repudiou em absoluto as afirmações atentatórias à honestidade dos 
elementos da Câmara. 

Levantou a questão, muito preocupante para a Câmara, da fiscalização de obras ilegais. 
O Senhor Vice-Presidente disse que as questões de ruído nocturno provocado pelo 

funcionamento dos bares competia mais às forças de segurança do que à Câmara. Comunicou 
que no Verão passado tinha reunido com o Comandante do Posto da GNR de Peniche e que este 
lhe tinha referido o exíguo número de elementos para fazer face às necessidades do dia-a-dia. 

Quanto ao atraso do licenciamento das obras disse que a Câmara não era a responsável, 
mas sim a ARHTejo. 

Frisou ainda que quando alguém ofendia a Câmara só havia duas hipóteses, ou retirava o 
que tinha dito ou a Câmara apresentava queixa no Ministério Público. 

Disse, por último, que a Câmara tinha contratado dois técnicos para a fiscalização, para 
evitar a execução de obras ilegais. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que não acreditava que José Pimentel Carvalho 
tivesse proferido as suas afirmações no sentido de ofender e de dizer que a Câmara apoiava 
ilegalidades, mas que cabia a ele retratar-se.  

Quanto às considerações sobre obras ilegais na Ilha do Baleal, disse que ele próprio já 
tinha chamado a atenção para isso. Acrescentou que o bar em questão não tinha condições de 
funcionamento e que toda a gente sabia disso. 

O Senhor José Pimentel Carvalho disse que de modo algum queria ofender a integridade 
da Câmara, uma vez que nem tão pouco conhecia os seus elementos. Acrescentou que se tinha 
sido isso que tinham interpretado das suas palavras, a sua intenção não tinha sido essa. 

Leu o parecer jurídico elaborado em 14 de Abril de 2008, sobre o bar e disse que 
passados dois anos a situação se mantinha, o bar continuava a funcionar, apesar do parecer 
jurídico. 

Pediu desculpa pelas palavras proferidas, dizendo no entanto que se a Câmara entendesse 
proceder judicialmente, encararia tal processo. 

O Senhor Presidente disse que iria ter em consideração as últimas declarações de José 
Pimentel Carvalho e leu alguns elementos do processo de licenciamento, nomeadamente a 
correspondência trocada com a ARHTejo, responsável pela demora do licenciamento do 
processo. 

Informou também que tinha sido solicitada informação à GNR sobre o ruído provocado 
pelo bar e aquela entidade policial tinha respondido que as reclamações recebidas se prendiam 
com o barulho provocado por pessoas na rua do bar e com estacionamentos indevidos. 

 
- Carlos Vicente, que solicitou informação sobre a razão da não atribuição do horário ao 

Bar Iguarias, de que é explorador. 
O Senhor Presidente e o Director do DAF deram informação sobre a deliberação que o 

pedido de horário em questão tinha sido alvo, onde era recomendada a realização de uma vistoria 
às condições de funcionamento do bar. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que tinha levantado a questão do 
funcionamento do bar, por este não ter as condições mínimas e que julgava que seria conveniente 
a realização de obras para se conseguir essas condições, para funcionar como estabelecimento de 
restauração e não como bar. 

O Senhor Carlos Vicente disse que tinha o controlo de pragas e que admitia que seriam 
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necessárias obras a nível da cozinha, para ter as condições mínimas de funcionamento. 
Acrescentou que precisava do horário para funcionar e conseguir angariar alguns fundos para 
aplicar nas obras necessárias. 

O Senhor Presidente comunicou que o citado munícipe efectuasse uma reunião com o 
Coordenador da Secção de Taxas e Licenças para tratar deste assunto. 

 

- Ana Clara Martins, que disse que há mais de um ano andava a tentar obter uma licença 
de venda ambulante para venda de sandes e bebidas na Praia da Almagreira. 

O Senhor Presidente disse que a licença não tinha sido emitida por a Câmara andar a 
apreciar um novo Regulamento de Venda Ambulante e que, até à sua aprovação não tinha sido 
emitida qualquer licença de venda ambulante. Referiu ainda que a área onde era pretendido 
exercer a venda ambulante não era da jurisdição da Autarquia. 

O Senhor Vice-Presidente disse que a Câmara há cerca de dois anos tinha decidido não 
emitir mais licenças de venda ambulante até o novo regulamento estar aprovado pela Câmara e 
Assembleia Municipais. 

 

- Luís Chagas, que perguntou se o seu caso relativo à construção da sua habitação tinha 
sido denunciado à Ordem dos Engenheiros e se o Senhor Presidente lia os documentos que 
assinava. Entregou cópia do ofício que lhe tinha sido enviado, dizendo que os anexos nada 
tinham a ver com o seu processo por pertencerem ao processo de Francisco Alexandre. Concluiu 
dizendo que o seu processo não tinha sido denunciado à Ordem dos Engenheiros. 

O Senhor Presidente disse que assumia o lapso e que iria ser corrigido, pedindo desculpa 
a Luís Chagas e a Francisco Alexandre. Perguntou se já tinha havido alguma participação por 
parte do Senhor Luís Chagas ao Tribunal. 

O Senhor Luís Chagas disse que já decorria um processo em Tribunal interposto por si. 
Sobre o técnico responsável da obra da sua habitação disse que, de acordo com o que o Provedor 
de Justiça tinha indicado, o Senhor Presidente poderia agir judicialmente contra o referido 
técnico, mencionando o artigo do RGEU que suportaria essa acção. 

 

- Rodrigo Nogueira, que solicitou informação sobre a vistoria necessária efectuar ao 
pronto a comer localizado na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, cujo processo estava em nome 
de Maria Luísa Marques. 

O Senhor Presidente disse que iria solicitar informação aos serviços municipais 
competentes sobre o assunto. 

 

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 23 de Fevereiro, participou na reunião do Conselho Aberto da Caixa Geral de 

Depósitos, que tinha permitido estabelecer contactos com a Administração; 
- No dia 24 de Fevereiro, recebeu a Lusitânia Gás, para tentar obviar as enormes 

dificuldades em encontrar terrenos para instalação de uma Unidade Autónoma de Gás. Informou 
que tinha sido feita uma abordagem a outros espaços existentes não industriais que, face à sua 
tipologia, poderiam ser utilizados; 

- No dia 24 de Fevereiro, esteve presente no acto de assinatura de contratos com 
agricultores do Oeste, lesados pelas últimas intempéries, a convite do Ministro da Agricultura 
com a presença do Primeiro-Ministro. Comunicou que tinha convidado o Primeiro-Ministro a 
estar presente na cerimónia de lançamento da primeira pedra da obra do Fosso das Muralhas. Fez 
um ponto de situação do processo de visto prévio relativo à obra, comunicando que o pedido de 
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excepcionalidade do empréstimo estava presentemente no Gabinete do Secretário de Estado do 
Orçamento, a aguardar despacho. Disse ainda que hoje seria assinado um memorando de 
entendimento entre o Governo e a ANMP, para promoção da execução de investimentos de 
iniciativa municipal, financiados pelo QREN. 

Informou ainda que o convite ao Primeiro-Ministro tinha como intenção dar visibilidade 
ao modelo de gestão do espaço do Fosso da Muralha, para emergência de projectos como a 
marina urbana. 

- No dia 24 de Fevereiro, reuniu com a Direcção da Associação dos Amigos da Berlenga, 
para resolver alguns aspectos associados à produção e abastecimento de água; 

- No dia 26 de Fevereiro, participou na secção do Conselho Empresarial do Centro, 
presidido pelo Dr. Manuel Queiró, onde esteve presente o Secretário de Estado das Obras 
Públicas e onde colocou a questão do IC11, tendo obtido a resposta de que o projecto se mantinha; 

- No dia 27 de Fevereiro, participou num seminário, realizado na Figueira da Foz sobre o 
surf e o impacto desta modalidade no desenvolvimento local; 

- No dia 1 de Março, reuniu com o Centro de Canoagem do Oeste, para tratar de questões 
relativas aquela entidade, definir o plano de trabalhos e o relacionamento com a ARHTejo; 

- No dia 2 de Março, foi arguente de uma tese de mestrado do IADE, cujo tema era sobre 
as Berlengas e participou numa sessão sobre a Praia Acessível de 2009; 

- No dia 3 de Março, efectuou uma reunião de trabalho com os promotores da área de 
desenvolvimento turístico especial, participou na apresentação de duas novas viaturas da 
Acompanha, para apoio domiciliário e reuniu com a ARHTejo, para tratar de assuntos 
relacionados com a Albufeira do Rio S. Domingos; 

- No dia 4 de Março, participou na reunião do Conselho Regional do Centro onde 
estiveram presentes os Secretários de Estado Adjunto da Economia e das Obras Públicas, em que 
foi abordado o aumento das comparticipações em diversos tipos de financiamentos para obras; 

- No dia 5 de Março, reuniu com o Secretário de Estado do Ambiente sobre matérias que 
estavam a ser desenvolvidas no projecto Berlengas – Laboratório de Sustentabilidade. 
Comunicou que, relativamente à protecção de aves marinhas, dos seis vigilantes da natureza 
previstos, só dois é que estavam em funções, não permitindo uma acção eficaz e manifestou o 
seu profundo desacordo quanto ao modelo de gestão que as áreas protegidas passariam a ter; 

- No dia 5 de Março, recebeu uma delegação dos ex-alunos do Professor António Alves 
Seara, onde tinha sido proposto a atribuição do nome do referido professor a uma rua de Peniche. 
Acrescentou que tinha sido indicada a praceta frente ao Supermercado Pingo Doce e que tinha 
pedido a opinião da referida delegação sobre o assunto; 

- No dia 6 de Março, informou que tinha sido iniciado um processo no Bairro do 
Visconde, integrado numa tese de doutoramento sobre aquele bairro. Comunicou que tinha 
efectuado uma reunião com a Junta de Freguesia de S. Pedro, elementos do DPGU e a autora da 
tese para planificarem o trabalho, que iria ser centrado nas questões de identidade e na visão 
estratégica para o Bairro; 

- No dia 7 de Março, participou nas comemorações do Dia da Mulher, organizado pelo 
Sporting Clube da Estrada; 

- No dia 8 de Março, participou no arranque da votação da última escolha das 7 
Maravilhas de Portugal, onde constavam as Ilhas das Berlengas; 

- No dia 9 de Março, efectuou uma visita de trabalho ao Jardim do Parque do Baluarte, a 
fim de ser estudada uma intervenção naquele espaço. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Deu  conhecimento  das  reuniões  e  eventos  em  que  participou  nas  semanas  de 23 de                                  

Fevereiro a 8 de Março: 
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Reuniões: 
- Com os diversos serviços da Autarquia sobre a actividade “As Rendas de Bilros vão às 

Escolas do 1.º ciclo”, onde numa primeira fase vai decorrer de 11 a 24 de Março e que será 
editada uma publicação a ser distribuída aos alunos cujo conteúdo foi dado conhecimento a todos 
os membros da Câmara Municipal. Uma das iniciativas deste evento passa pela criação de uma 
mala pedagógica (renda, pique, bilros, alfinetes, almofada-formato grande) e de um livro de 
passatempos, visto serem entendidos como recursos pedagógicos, indispensáveis à dinamização 
e consolidação da actividade; 

- Extraordinária da Câmara Municipal para apreciação do regulamento de Venda 
Ambulante e Revisão do PDM; 

- Com o Conselho de Administração dos SMAS; 
- Com o Conselho Coordenador de Segurança Rodoviária Distrital, em Leiria, onde 

foram colocadas questões relacionadas com a necessidade de intervenção nos taludes que 
deslizaram no IP6, com o problema da rotunda de Porto de Lobos, com o problema da entrada do 
nó de Serra d’El-Rei, no sentido Dagorda/Peniche, e com a saída da A8 na intercepção do IP6, 
no sentido Lisboa/Peniche; 

- Com os Presidentes das Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e Ferrel, 
acompanhado pelos Senhores Engenheiros Francisco Silva (DOM) e José Pires (DGUO), para 
iniciar o processo de inventariação dos problemas de trânsito existente naquelas freguesias; 

- Com alguns responsáveis técnicos, nomeadamente dos departamentos da DEA, DASU, 
DOM e SMAS sobre a intervenção em curso de reposição da legalidade da lixeira e sua 
envolvente, nos Bolhos; 
 - Com a Lusitânia Gás sobre a concretização da 2.ª fase deste investimento no concelho 
de Peniche 2010/2011; 
 - Com o Centro de Canoagem do Oeste; 
 - Com a Direcção do Grupo Desportivo Atouguiense; 
 - Diversas reuniões para elaboração da Tabela de Taxas Municipais; 

Eventos: 
- Jantar-convívio do 5.º Passeio de Regularidade da Feira do Queimado; 
- Iniciativa do Dia da Árvore, promovida pelo Município, na qual vão ser plantadas 350 

árvores junto ao caminho da Barragem do Rio de São Domingos, com a participação de alunos 
das escolas de Atouguia da Baleia. 

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu uma explicação sobre a campanha da ERA, de plantar mil árvores no terreno 

circundante da Albufeira de S. Domingos. Referiu que esta iniciativa, a ocorrer no próximo dia 
22, era dirigida ao público escolar da Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- Deu também uma explicação sobre a reunião efectuada com a ADEPE, para tratar do 
desenvolvimento do Grupo de Acção Costeira. 

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Congratulou-se por as Berlengas terem sido escolhidas para integrarem as 21 finalistas 

do concurso “As 7 Maravilhas de Portugal”. Sugeriu que o Município levasse a efeito uma 
campanha de promoção, dada a importância estratégica do evento para Peniche. Acrescentou que 
a ocasião era motivadora de alguns momentos de visibilidade das Berlengas e que por isso era 
importante efectuar alguns arranjos na ilha; 

- Deu os parabéns ao Pelouro da Educação pela abertura do ensino da renda de bilros às 
Escolas, desejando o maior sucesso para a iniciativa; 
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- Disse que, na altura da construção do Parque Urbano, tinham sido colocados blocos de 
pedra para decorar a rotunda e que posteriormente essas pedras tinham sido retiradas da rotunda 
e colocadas ao longo do caminho para o Parque de Campismo, dando um aspecto de abandono. 
Perguntou se as pedras em questão não poderiam ter uma finalidade mais interessante; 

- Perguntou também qual a razão do acesso à zona portuária pela rotunda do barco ainda 
não ter sido aberto. Disse que gostava de saber se o motivo da não abertura era devido a um erro 
de concepção ou se havia outra razão; 

- Referiu que em 9 de Dezembro tinha sido informado que as GOP para 2010 seriam 
apresentadas em Janeiro, posteriormente informaram que seria feita a apresentação em Fevereiro 
e como já estavam em Março disse que gostaria de saber quando é que afinal as GOP eram 
apresentadas; 

- Disse também que, em 26 de Janeiro, o Senhor Vereador Luís Ganhão tinha solicitado 
informação sobre as árvores caídas no Vale Grande e como as árvores continuavam lá caídas, 
solicitou informação sobre o assunto; 

- Sobre o pedido de reavaliação da segurança do edifício António da Conceição Bento, 
apresentado na reunião de 26 de Janeiro, perguntou qual o ponto de situação; 

- Perguntou também qual o ponto de situação da candidatura ao programa PROMAR do 
edifício “Traquinas” e quando se iria concretizar a revitalização do Mercado Municipal; 

- Sobre a questão do canil municipal e atendendo a que a solução do investimento 
intermunicipal com a Câmara da Lourinhã tinha vindo a ser adiada ao longo do tempo, disse que 
Peniche precisava urgentemente de resolver este problema; 

- Em relação à habitação social, disse que a candidatura ao programa PROHABITA tinha 
sido apresentada em reunião de Câmara, mas não tinha sido discutida nem tão pouco aprovada 
formalmente e que posteriormente levou à assinatura de um acordo de colaboração com o IHRU, 
por parte do Presidente da Câmara. Acrescentou que o objecto da citada candidatura constava 
nas GOP de 2009, que tinham sido aprovadas. Disse ainda que o Senhor Vereador Jorge 
Abrantes tinha afirmado ao Jornal Correio de Peniche que a referida candidatura já tinha 
financiamento assegurado de 80%, o que, segundo as condições de financiamento, não lhe 
parecia correcto, visto os empréstimos necessários para o financiamento ainda não terem sido 
aprovados em sede de reunião de Câmara. Manifestou, por consequência a sua estranheza face 
àquele tipo de informação. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Associou-se ao orgulho do Município por terem sido escolhidas as Berlengas como uma 

das 21 candidatas às “7 Maravilhas de Portugal”; 
- Deu também os parabéns pela iniciativa de levar a renda de bilros às escolas; 
- Disse que, em Dezembro último, tinha falado na necessidade de haver desmatagem e 

desbaste das árvores do Pinhal da Câmara, ao que lhe tinha sido respondido que tal operação iria 
ocorrer em Janeiro e que já se estava em Março e nada tinha sido feito; 

- Chamou a atenção para a necessidade de se limpar os semidouros da estrada 
Baleal/Peniche e para a necessidade de substituir as barreiras degradadas da rotunda de Nossa 
Senhora da Boa Viagem; 

- Perguntou se seria possível ser facultado o resultado da exploração do parque eólico do 
Planalto das Sezaredas, nomeadamente o valor da receita da Câmara e a electricidade produzida; 

- Sobre o SIADAP disse que lhe tinha sido feito o reparo que não estava a ser atribuída a 
classificação antes da entrada em vigor daquele sistema de avaliação; 

- Em relação aos sapadores florestais recentemente contratados, solicitou informação 
sobre a forma de funcionamento, sujeição hierárquica e responsabilidade de pagamento de 
salários e despesas de funcionamento; 
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- Disse que numa estrada de Reinaldes estavam colocadas paletes de pavê para construir 
o respectivo passeio há algum tempo e que lhe tinha chegado a informação de que a obra não 
arrancava por aguardar indicação da Câmara; 

- Chamou novamente a atenção para a situação dos terrenos junto ao Rio de São 
Domingos, onde viviam pessoas em permanência; 

- Perguntou se havia intenção de ressarcir os encargos suportados pelas Juntas de 
Freguesia com o abastecimento de combustível fora do posto da BP e se os pedidos de material 
eram para fornecer logo ou para ficarem a aguardar pela existência de stock; 

- Disse ainda que havia por resolver alguns pagamentos à Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, nomeadamente sobre o alargamento do Cemitério e a aquisição da rectroescavadora, 
situação que estava a criar algum aperto financeiro. 

 

Comandante Operacional Municipal: 
Deu os esclarecimentos solicitados sobre os sapadores florestais contratados. Referiu as 

condições de funcionamento do Gabinete Técnico Florestal, partilhado com a Câmara da 
Lourinhã. Acrescentou ainda que o veículo adquirido para os sapadores florestais tinha sido 
totalmente financiado pela Autoridade Florestal Nacional e indicou o valor das comparticipações 
dos Municípios da Lourinhã e de Óbidos para as despesas de funcionamento. 

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Referiu a falta de aderência da rua empedrada no acesso da Ribeira Velha ao Campo da 

República, em dias chuvosos, que poderia originar acidentes com alguma gravidade; 
- Voltou a chamar a atenção para as condições de segurança do prédio situado no Campo 

da República junto às antigas oficinas do Gil, que têm inquilinos a habitar no rés-do-chão; 
- Manifestou a sua satisfação por as Berlengas participarem na fase final das “7 

Maravilhas de Portugal” e felicitou o Senhor Vice-Presidente por levar a renda de bilros às Escolas; 
- Assinalou a conclusão da iluminação do espaço exterior do Hospital de Peniche e 

chamou a atenção para o problema de trânsito junto às traseiras do Pingo Doce, devido ao 
estacionamento de camiões para aprovisionamento da citada superfície comercial; 

- Também referiu a falta de iluminação na Praça Jacob Rodrigues Pereira e Rua 
Alexandre Herculano, na parte junto ao Jardim; 

- Disse que na reunião de 12 de Janeiro tinha solicitado um relatório sobre a actividade 
do Gabinete IE e que até à data ainda não lhe tinha sido entregue; 

- Solicitou um ponto de situação sobre o Núcleo Escolar da Serra d’El-Rei; 
- Disse que tinha de haver um outro olhar para o horário de funcionamento dos bares 

inseridos em zona habitacional. Acrescentou que tinha acompanhado a preocupação dos 
munícipes lesados pelo ruído e relevou a intenção do Presidente da Câmara de dar uma atenção 
especial a este assunto; 

- Disse também que esperava que a reunião com o Governo Civil trouxesse soluções para 
uma melhor actuação das forças de segurança; 

- Por último, chamou a atenção para a situação do edifício Coutinho, que na Rua dos 
Hermínios, se encontra desocupado mas que, pelo facto de ter uma das suas janelas abertas, tem 
permitido o acesso ao referido prédio, o que poderá constituir um problema grave de segurança. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Comunicou que já tinham sido dadas instruções aos serviços para retirarem as pedras 

decorativas do caminho do Parque de Campismo; 
- Informou também que a elaboração dos documentos previsionais era um trabalho 

complexo e que por isso ainda não tinham sido concluídos e que o processo da candidatura ao 
PROHABITA viria a uma próxima reunião extraordinária. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que tinha sido solicitado parecer à Comissão de Trânsito sobre o acesso norte 

à zona portuária, que tinha assinalado um conjunto de problemas que foram comunicados ao 
IPTM; 

- Explicou que a sua afirmação sobre o financiamento já garantido a 80% do programa 
PROHABITA, já estava a contar com o financiamento feito através de empréstimo; 

- Comunicou que ainda não havia candidatura formada ao programa PROMAR, mas que 
o novo Director-Geral estava empenhado no rápido desenvolvimento deste processo. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Quanto às condições de segurança do edifício adquirido a António da Conceição Bento, 

disse que iria enviar informação elaborada pelo DPGU; 
- Em relação à não avaliação de desempenho nos anos da não aplicação do SIADAP, 

solicitou ao Director do DAF que esclarecesse a situação colocada. Aquele dirigente comunicou 
que o que faltava fazer era a ponderação curricular aos trabalhadores que o tinham solicitado, 
para os anos de 2006 e 2007, tarefa que já tinha sido iniciada com a aprovação dos critérios de 
avaliação pelo CCA; 

- Disse que iria solicitar uma informação à Divisão Financeira sobre as receitas 
provenientes do parque eólico; 

- Sobre o canil municipal, comunicou que estava a ser utilizado o canil e gatil da 
APAAP, que respondia de forma satisfatória às necessidades. Disse ainda que não havia 
qualquer evolução em relação ao investimento intermunicipal para construção de um canil; 

- Disse que a revitalização do Mercado Municipal iria entrar no Grupo de Acção 
Costeira. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Sobre as árvores derrubadas pelas intempéries no Pinhal Municipal, disse que havia 121 

árvores caídas e que os serviços não tinham capacidade para darem uma resposta rápida no 
tocante à sua recolha; 

- Comunicou que já tinha sido feita uma limpeza aos semidouros da estrada 
Baleal/Peniche, mas que, devido à intensa pluvisiosidade, era necessário haver uma limpeza 
permanente; 

- Disse também que já estava a ser lançado o procedimento para a reparação da vedação 
da rotunda de Nossa Senhora da Boa Viagem; 

- Informou que todas as Juntas de Freguesia já estavam a abastecer as suas viaturas no 
posto de combustível municipal e que todos os materiais solicitados eram fornecidos desde que 
tivessem disponíveis em stock nos Armazéns. Referiu ainda os valores ainda não pagos às Juntas 
de Freguesia, relativos a obras e aquisição de equipamentos, salientando que só a Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia tinha apresentado a factura do abastecimento de combustível 
fora do posto da BP, documento que estava a ser informado pela DF para posteriormente vir a 
reunião de Câmara. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 23 de Fevereiro 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 19 de Fevereiro de 2010, do Núcleo Sportinguista de Peniche, 

solicitando apoio logístico e financeiro destinado à realização do V Concurso de Pesca 
Desportiva daquele clube, que terá lugar no próximo dia 11 de Abril. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder ao 
Núcleo Sportinguista de Peniche um subsídio, no valor de 750,00 €. (P.º 44/03) 

 
* Carta, sem data, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de um troféu para o evento de 
Bisca de Seis. 

- Deliberado conceder à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense um 
subsídio, no valor de 50,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 24 de Fevereiro de 2010, da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição 
de 2 libras em ouro para o 4.º Torneio das 100 Equipas – Sueca. 

- Deliberado conceder à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 
Atouguia da Baleia um subsídio, do valor correspondente ao preço de duas moedas de uma libra. 
(P.º 11/03) 

 
* Informação n.º 14/2010, da Divisão de Acção Sócio-Cultural, solicitando a emissão de 

30 cadernetas (de 100 unidades/cada) de bilhetes de ingresso no Museu Municipal ao preço 
unitário de 1,45 €. 

- Deliberado deferir. 
 
* Informação n.º 16/2010, da Divisão de Acção Sócio-Cultural, propondo a associação do 

Município à comemoração do Dia Internacional de Monumentos e Sítios, subordinado ao tema 
“Património Rural/Paisagens Culturais”, que terá lugar no próximo dia 18 de Abril. 

- Deliberado deferir. 
 
* Informação n.º 1/10, do Pelouro do Desporto, solicitando o arranjo e adaptação do 

chuveiro do balneário n.º 2 do Campo Relvado Sintético. 
- Deliberado deferir. 
 
* Informação, datada de 23 de Fevereiro de 2010, do Senhor Vice-Presidente, propondo a 

cedência de diverso apoio logístico e financeiro destinado ao VII Open Internacional de 
Taekwon-do Cidade de Peniche 2010, que terá lugar nos próximos dias 27 e 28 de Março. 

- Deliberado conceder à Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste um subsídio, no 
valor de 500,00 €, dispensar o apoio logístico solicitado e assumir os pagamentos constantes da 
proposta. (P.º 16/01)  

 
* Informação, datada de 2 de Março de 2010, do Secretário do Vice-Presidente da 

Câmara, propondo que o Centro Social da Bufarda seja contemplado como as restantes 
colectividades que prestam os Serviços de Apoio à Família e o Serviço de Refeições Escolares, 
através do pagamento das despesas relativas aos consumos de água, luz e utilização das 
instalações. 

- Deliberado deferir. 
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* Informação, datada de 8 de Março de 2010, do Gabinete Municipal de Iniciativa, 
Empreendedorismo e Associativismo, acompanhado de carta enviada pelo Sporting Clube da 
Estrada, propondo a atribuição de diverso apoio logístico, conforme indica, para a realização da 
II Mostra Agrícola do Concelho de Peniche, denominada Hortas de Peniche. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder os 
restantes apoios constantes da proposta. 

 
* Informação, datada de 5 de Março de 2010, do Gabinete Municipal de Iniciativa, 

Empreendedorismo e Associativismo, acompanhado de carta enviada pela Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, propondo a atribuição de um subsídio destinado ao 
pagamento dos prémios a atribuir no Concurso de Cartazes. 

- Deliberado conceder à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche um 
subsídio, no valor de 100,00 €. 

 
* Informação n.º 9/2010, datada de 8 de Março de 2010, do Pelouro do Desporto, 

propondo a atribuição de diverso apoio logístico, conforme indica, destinado ao Tri-Escola. 
- Deliberado conceder os apoios constantes da proposta. 
 
* Informação, datada de 26 de Fevereiro de 2010, do Pelouro do Desporto, propondo a 

atribuição de diverso apoio logístico, conforme indica, destinado à realização do 29.º Mundialito 
de Futebol das Companhias Aéreas, que irá decorrer de 23 a 27 de Março corrente. 

- Deliberado dispensar os apoios e as ofertas, conforme proposto. 
 
* Normas do Concurso “Rendas d’escritas”. 
- Deliberado aprovar. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Fax, datado de 26 de Fevereiro de 2010, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

informando sobre a deslocação da Senhora Ministra da Saúde, Dr.ª Ana Jorge, à Região Oeste, 
no próximo dia 6 de Abril. (P.º 16/04) 

 
* Ofício n.º 199, datado de 26 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Municipalizados, 

remetendo cópia do ofício enviado pela empresa Águas do Oeste, relativo à empreitada de 
Construção do Sistema de Saneamento do Paço – II fase e ETAR do Paço – Lançamento de 
Concurso. (P.º 43) 

 
* Carta da Associação Nacional de Municípios Portugueses, remetendo convite para a 

Cerimónia de Assinatura do Memorando de Entendimento entre o Governo e a ANMP para a 
promoção da execução dos investimentos de iniciativa municipal, no âmbito do QREN, que terá 
lugar no dia 9 de Março. (P.º 37) 

 
* Mapa de controlo orçamental da receita, referente ao período de Janeiro a Fevereiro de 

2010. 
 
* Mapa de controlo orçamental da despesa, referente ao período de Janeiro a Fevereiro de 

2010. 
 
* Mapa da execução das Grandes Opções do Plano, referente ao ano contabilístico de 2010. 
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OBRAS MUNICIPAIS: 
 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais nas quinzenas de 

22 de Fevereiro a 17 de Março de 2010. 
- Tomado conhecimento. 
 

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

trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação 
emprego, contratos de prestação de serviços e estágios profissionais ao serviço em Fevereiro de 
2010. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

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 Atouguia da Baleia: 
- 25 lancis, 50 m2 de pavê, 20 sacos de cimento, 1 carrada de pó de pedra e 25 manilhas 

de 30, para colocação na Estrada Nacional 114, junto ao n.º 26, no lugar dos Casais Brancos, 
naquela freguesia, no valor estimado de 826,25 €. 

- 50 manilhas de 40, 50 manilhas de 50, 30 manilhas de 60 e 30 manilhas de 80, para 
colocação em diversos caminhos agrícolas da área daquela freguesia, no valor estimado de 
2.718,60 €; 
 - 5 espelhos de 0,70 cm, para substituição daqueles que se encontram danificados devido 
à intempérie que se verificou na madrugada de 23 de Dezembro, no valor estimado de 229,90 €. 
 Freguesia de Conceição: 
 - 15 m de lancil de 8 em cimento, para colocação na Rua do Moinho Velho, em Peniche, 
no valor estimado de 48,90 €. 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 
 

* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo de cooperação a celebrar 
com a Freguesia de Atouguia da Baleia e com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 
Leonardo de Atouguia da Baleia, o qual visa a gestão do Centro Interpretativo de Atouguia da 
Baleia através do desenvolvimento de actividades e iniciativas visando a identificação, estudo, 
conservação, valorização e divulgação do património histórico e cultural objecto do referido 
Centro Interpretativo e a dinamização do espaço multi-usos correspondente à igreja de São José. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 
 
REGULAMENTO DE APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA - ALTERAÇÃO: 

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, uma proposta de alteração aos seguintes pontos 

do regulamento mencionado em epígrafe: 
- No artigo 8.º, ponto 1, onde se lê: “O pagamento do serviço efectuar-se-á até ao dia oito 

de cada mês na Tesouraria do Município de Peniche”, passará a constar: “O pagamento do serviço 
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efectuar-se-á do dia oito ao dia quinze de cada mês, na Tesouraria do Município de Peniche”; 
- No artigo 8.º, ponto 3, onde se lê: “Se o pagamento for efectuado depois do dia oito, a 

mensalidade sofrerá um acréscimo de 10%”, passará a constar: “Se o pagamento for efectuado 
depois do dia quinze, a mensalidade sofrerá um acréscimo de 10%”. 

 - Deliberado aprovar as alterações ao Regulamento de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública, conforme proposto, e efectuar a 
discussão pública para posterior aprovação pela Assembleia Municipal.  

 
REGULAMENTO DA VENDA AMBULANTE DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 

 

* Na sequência da deliberação tomada em reunião de 17 de Fevereiro último, foi 
novamente presente, para efeitos de aprovação, a proposta de Regulamento da Venda Ambulante 
do Município de Peniche. 

- Deliberado aprovar a proposta de Regulamento da Venda Ambulante do Município de 
Peniche e efectuar a discussão pública para posterior aprovação pela Assembleia Municipal. 

 
NOVO REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS: 
 

 * A Chefe da Divisão Financeira fez uma apresentação, através de meios audiovisuais, do 
enquadramento legal e da metodologia utilizada para a elaboração da nova tabela de taxas. 
Apresentou também alguns exemplos de cálculo de taxas. 

- Tomado conhecimento. 
 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR: 
 

* Foi novamente presente o processo de concurso para atribuição de bolsas de estudo a 
alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos do ensino superior, tendo o Director do 
Departamento de Administração e Finanças informado de que, na sequência da audiência prévia 
realizada, não foram apresentadas reclamações. 

- Deliberado aprovar definitivamente a lista de classificação final dos candidatos e 
atribuir as bolsas de estudo para o ano lectivo de 2009/2010 aos seguintes estudantes: 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. 

 

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 4.00 horas, para o estabelecimento de café, denominado “Docas Bar”, sito 
na Rua José Estêvão, n.º 113, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Paula Alexandra 
Mirão Batalha Raimundo. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2010. 

 

* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cafetaria-Bar 
Granada”, sito na Rua Cidade de Seia, Edifício Berlenga, n.º 4, Loja 7, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor João Fernando Sales Granada. 
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- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 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 
“Mar à Vista”, sito na Praia do Molhe Leste, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Martinho Rafael Correia. 

- 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 4.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Cool-Bar”, 
sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 67, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Liliana 
Rosário Bértolo Soares. 

- 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 Afrodite”, 
sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 26, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João António 
Cardoso Estrelinha. 

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

 

* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “O 
Cantinho”, sito no Bairro Fonte do Rosário, n.º 14, em Peniche, de que é proprietária a Senhora 
Etelvina da Conceição Henriques. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 10.00 às 6.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Maria 
Caipirinha”, sito na Avenida do Mar, n.º 102, em Peniche, de que é proprietária a empresa Tô à 
Toa, Unipessoal, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2010. 

 

* Das 6.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cantinho da 
Ribeira”, sito na Rua António Cervantes, n.º 8, em Peniche, de que é proprietário o Senhor 
Manuel José Oliveira Nita. 

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

 

* Das 20.00 às 8.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casa do Cais - 
Discoteca”, sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche, de que é proprietária a 
empresa CGMM – Vending, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 20.00 às 4.00 horas, com 
excepção das noites de sexta-feira e sábados, que será das 20.00 às 6.00 horas, com validade até 
30 de Setembro de 2010. 

 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

* Requerimento, em nome de Ana Cristina da Cruz Correia Onazir, solicitando 
autorização para proceder à ocupação da via pública com esplanada de apoio à Pastelaria 
“Golfinho”, sita na Avenida Mariano Calado, n.º 5, em Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
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* Requerimento, em nome de Maria da Conceição Pacheco Simões, solicitando 

autorização para proceder à ocupação da via pública com esplanada de apoio ao estabelecimento, 
sito na Rua Vasco da Gama, n.º 63, em Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome de José Maria da Conceição Dourado, solicitando autorização 

para proceder à ocupação da via pública com esplanada de apoio ao restaurante Katekero II, sito 
na Avenida do Mar, em Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome da Escola de Condução Baleia, L.da, solicitando a cedência de 

três lugares de estacionamento privados, na Rua António da Conceição Bento, em Peniche, 
frente àquele estabelecimento. 

- Deliberado autorizar a reserva de um lugar de estacionamento. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Habitação social – atribuição de fogo: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 22 de Fevereiro de 2010, da técnica superior de 
serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo, sito na Rua das Redes, n.º 6, 
R/c Dt.º, em Peniche, à Senhora Elisete Lídia Belo, e apresentando cálculos do valor da renda de 
casa a pagar. 
 - Deliberado atribuir o fogo e fixar a renda em 23,75 €, conforme proposto. 

 
Alienação de terrenos: 
 

 * Requerimento, em nome de Sociedade Cooperativa Operária de Produtos de Pesca 
“Rumo à Pesca”, CRL, solicitando a celebração de escritura de compra e venda de uma parcela 
de terreno, sito na Prageira, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que a Câmara não se opõe à celebração de uma escritura de 
justificação notarial. 

 
Transmissão da concessão do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de 
serviços náuticos, situado na Praia do Molhe Leste: 

 

* Requerimento, em nome de António José Almas Rodrigues, solicitando a transmissão 
do direito de concessão do estabelecimento de restauração e bebidas e/ou prestação de serviços 
náuticos, sito na Praia do Molhe Leste, em Peniche, para o seu filho Filipe Miguel Sousa 
Rodrigues. 

- Deliberado concordar com o pedido de transmissão, atendendo ao facto de que o 
requerente foi o único candidato do concurso referido em epígrafe e desde que sejam cumpridos 
os requisitos mínimos exigidos para o mesmo, devidamente identificados no programa de 
concurso, por forma a acautelar o interesse público. 

 
PROPOSTA DE ALINHAMENTOS: 
 

 * Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamento para a Rua das Flores, em Reinaldes. 
 - Deliberado aprovar. 
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LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Refísica – Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação de Peniche, L.da, solicitando a anexação dos artigos 3392 e 3393, correspondentes 
aos lotes N e O, sitos na Rua dos Airinhos, na Zona Industrial da Prageira, em Peniche. 

- Deliberado concordar com a alteração ao loteamento. 
 

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. 

 
 


