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ACTA N.º 7/2010 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2010: 
 
Aos vinte e três 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, 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 quinze horas. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

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

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Comunicou que o Director do DPGU iria fazer uma apresentação sobre a legislação 

recentemente publicada de enquadramento do acompanhamento de projectos técnicos de obras; 
- Informou ainda que esta manhã tinha feito uma reunião com o Governador Civil de 

Leiria, para tratar de questões associadas à incomodidade provocada pelo ruído de 
funcionamento de alguns estabelecimentos de bebidas de Peniche durante a madrugada; 

- Disse que os serviços estavam a elaborar o historial de cada estabelecimento prevaricador; 
- Afirmou que, na abordagem ao comportamento dos Bares Mystic e Jonas, a situação do 

primeiro estabelecimento tinha-se alterado em relação à incomodidade exterior e que iria 
efectuar uma medição ao ruído produzido no interior, na habitação da D. Encarnação Mamede. 
Acrescentou que se iria verificar a adequação do alvará ao fim a que estava a ser utilizado, por 
parte do DPGU e avaliar a eventual necessidade de insonorização; 

- Comunicou também que face a reiterada actuação do Bar Jonas, de venda de bebidas à 
porta fechada, após o horário de encerramento, seria de considerar o seu encerramento às 24.00 
horas, uma vez que tinham sido dadas todas as oportunidades; 

- Disse também que tinha sido abordada a situação do Cocktail Bar do Baleal e que já 
tinha sido solicitado ao DEA para fazer uma medição de ruído produzido no referido bar. 
Acrescentou que tinha havido cessação da exploração do bar, não sendo necessário o pedido de 
renovação de horário e que se iria aprofundar e clarificar a situação, a fim de se tomar uma 
decisão sobre o assunto, com segurança. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que, em 10 de Março, tinha realizado uma reunião com representantes da 

EDP, nomeadamente o responsável da região, Eng.º Hilário Lopes, e os Presidentes das Juntas de 
Freguesia, onde tinham sido abordadas as dificuldades de acesso à linha de atendimento, por 
parte dos munícipes e solicitado um ponto de situação das intervenções efectuadas. Disse 
também que a EDP se tinha comprometido em resolver as anomalias colocadas pela Câmara e 
pelas Juntas de Freguesia até final do corrente mês; 

- Comunicou que tinha efectuado uma reunião de trabalho com a equipa responsável 
pelos projectos de especialidades da nova Biblioteca Municipal, no sentido de fazer o ponto de 
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situação dos referidos projectos, de avaliar a necessidade de introduzir adaptações aos projectos, 
face à nova legislação contra incêndios e de encontrar uma solução para resolver o problema da 
fachada. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- No dia 10 de Março, reuniu com o Comandante Distrital da PSP, para apresentação do 

projecto “Tanto Mar”, na Futurália; 
- No dia 11 de Março, reuniu com a Associação Amigos da Berlenga, sobre a utilização 

do Forte de São João Batista; 
- No dia 15 de Março, participou nas iniciativas em homenagem a Raul Solnado, 

agradecendo a participação da família do citado actor; 
- No dia 16 de Março, reuniu com a Associação Berlenga – Laboratório de 

Sustentabilidade, sobre os investimentos previstos realizar na ilha; 
- No dia 16 de Março, reuniu com a Direcção da nova Associação das Empresas 

Marítimo-Turísticas e com a ACISCP. Participou também na reunião do Conselho Municipal de 
Educação, onde foi apresentado o projecto educativo; 

- No dia 17 de Março, reuniu com a empresa Águas do Oeste, para aprovação de contas 
de 2009, tendo comunicado que a Câmara se tinha abstido na votação, devido às actuais 
condições financeiras que poderiam vir a comprometer os investimentos nos Municípios; 

- No dia 17 de Março, outorgou a escritura de venda de parcelas de terrenos à 
Conventopen, destinadas à construção de uma grande superfície comercial do Modelo; 

- No dia 17 de Março, recebeu o Director Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, 
para tratar de aspectos ligados à conservação urgente de algum património cultural; 

- No dia 18 de Março, participou numa reunião técnica com as Águas de Portugal e numa 
reunião da Direcção da Oceano XXI, sobre o Cluster do Mar; 

- Participou também numa conferência organizada pelo Jornal de Leiria, sobre “Rumos 
para a Economia Portuguesa”, onde tinha estado presente o Ministro da Economia. Disse que 
tinha falado com aquele membro do Governo sobre a relação mantida com o Secretário de 
Estado do Turismo e a Enatur, quanto à Pousada da Fortaleza, manifestando de novo o seu 
descontebntamento pelo facto da Enatur e o Grupo Pestana não terem dado sequência ao 
decidido na reunião realizada em Setembro de 2009; 

- No dia 18 de Março, reuniu novamente com a nova Associação de Empresas Marítimo-        
-Turísticas e o Capitão do Porto, para a preparação da nova época de actividade. Comunicou que 
tinham sido abordados aspectos relativos ao enquadramento legal dos passeios marítimo-turísticos, 
devido ao aparecimento de empresas de animação turística nesta área de actuação; 

- No dia 19 de Março, reuniu com a ADEPE, para preparação do Festival Sabores do Mar 
e da parceria privada para realização da 1.ª Feira Expopeniche; 

- No dia 20 de Março, participou no aniversário da Associação de Motociclismo de 
Peniche, tendo felicitado aquela colectividade; 

- No dia 22 de Março, participou na plantação de árvores na Albufeira de S. Domingos, 
numa parceria da Câmara com a ERA, Home Energy e o Banco Popular. Disse que tinham 
participado nesta iniciativa os alunos das escolas de Atouguia da Baleia e da EB, 2, 3 de Peniche; 

- No mesmo dia, participou na apresentação de projectos do Cluster do Mar, que decorreu 
em Ílhavo. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento das reuniões e eventos em que participou nas semanas de 9 a 22 de 

Março: 
Reuniões: 
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- Extraordinária da Câmara Municipal; 
- Extraordinária da Assembleia Municipal; 
- Com elementos da Direcção da Secção de Pesca do Clube Naval de Peniche; 
- Do Conselho de Administração dos SMAS; 
- Com diversos técnicos internos e externos ao Município, sobre a obra da Biblioteca 

Municipal; 
- Com a EDP e as Juntas de Freguesia; 
- Com diversos serviços do Município, no âmbito da Feira de Formação e Emprego 

Orient@-te; 
- Com a Junta de Freguesia de Conceição e a Cercip, no âmbito do Moinho da Fialha, 

com a participação de técnicos do Município; 
- Da Comissão do Município, no âmbito da toponímia; 
- Com representantes da empresa fornecedora de refeições escolares, “ITAU”; 
- Com a direcção da ACISCP; 
- Do Conselho Municipal de Educação, na qual foram apresentados três projectos 

pedagógicos do Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, Atouguia da Baleia e da Escola 
Secundária. 

Eventos: 
- Homenagem aos cidadãos portugueses que tiveram na cadeia do Tarrafal, no Cemitério 

do Alto de São João, em Lisboa; 
- Almoço-convívio e entrega de prémios do 4.º Torneio de Sueca “100 Equipas”, na 

Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia; 
- Encontro com diversos cidadãos do Movimento Local “Um dia a Limpar Portugal”, no 

sentido de coordenar o apoio do Município a esta acção promovida pela sociedade civil; 
- Iniciativa alusiva ao actor Raul Solnado, na inauguração da exposição denominada 

“Podió chamá-lo”, que estará patente ao público, até ao próximo dia 4 de Abril, na Sala de 
Exposições do Edifício Cultural do Município; 

- Iniciativa promovida pela Escola Básica 1, 2, 3 de Peniche, no âmbito do Parlamento 
Europeu, que decorreu no Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche; 

- Iniciativa de comemoração do 12.º aniversário da Associação de Motociclismo de 
Peniche; 

- Comemorações do Dia Mundial da Árvore e Dia Mundial da Água, onde centenas de 
crianças de Escolas do 1.º ciclo e da EB 2, 3 do concelho de Peniche plantaram cerca de 600 
árvores na Albufeira de São Domingos; 

- Visita à Futurália, em Lisboa, no passado dia 19 de Março. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
- No dia 10 de Março, reuniu com o CRI Oeste, sobre a localização das instalações da 

equipa de tratamento de Peniche e as possíveis alternativas; 
- Nos dias 11, 12 e 18 de Março, reuniu com a Associação de São Bernardino, com as 

Associações de Atouguia da Baleia e com as Associações de Geraldes, respectivamente, para 
elaboração do inventário do património cultural, relacionado com a Rede Museológica, 
salientando a grande participação da população; 

- No dia 16 de Março, participou numa reunião no Governo Civil de Leiria, com o 
Secretário de Estado da Administração Interna, sobre contratos locais de segurança; 

- No dia 16 de Março, reuniu com o grupo de trabalho para a formação, emprego e 
empreendedorismo, para analisar ofertas formativas e estabelecer o plano de trabalho; 
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- No dia 22 de Março, e no âmbito do ACES, reuniu com municípios no concelho de 
Alcobaça, a fim de avaliar o problema surgido com o pedido de aposentação antecipada de 18 
médicos; 

- No dia 22 de Março, reuniu com as associações desportivas e culturais, para elegerem 
um representante para integrar o CPCJ. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Comunicou a posição de abstenção tomada pela Câmara na votação da prestação de 

contas relativas a 2009, das Águas do Oeste, devido à situação financeira em que actualmente se 
encontrava aquela entidade e das consequências que daí poderiam advir para os municípios 
associados. Deu uma explicação pormenorizada como tinha decorrido a reunião; 

- Fez uma apresentação da Proposta Oeste, da Águas de Portugal, para criação de uma 
empresa de distribuição em baixa para o Oeste; 

- Informou que tinha participado numa reunião da Oeste-CIM, para dar conhecimento do 
memorando de entendimento celebrado entre o Governo e a ANMP, sobre a concretização de 
investimentos financeiros pelos fundos comunitários, para melhorar a execução do QREN. 
Explicou as perspectivas previstas no referido memorando; 

- Por último, disse que tinha participado na reunião do Conselho de Administração do 
SMAS. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Sobre o funcionamento do serviço de urgência do Hospital de Peniche, comunicou que 

tinha sido informado que os médicos que trabalhavam nas urgências já não recebiam há dois 
meses a contrapartida da sua presença naquele serviço e que no passado dia 17 uma médica 
esteve a trabalhar sozinha durante 36 horas seguidas. Acrescentou que tinha sido dado o prazo 
até ao dia 20 para a Administração do Hospital solucionar o problema dos pagamentos; 

- Perguntou qual era o ponto de situação do levantamento sobre a ocupação ilegal dos 
terrenos municipais na Península de Peniche; 

- Perguntou também se existia agenda da visita da Ministra da Saúde no próximo dia 6 de 
Abril. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Disse que constatava que com a criação das Unidades de Saúde Familiar em Peniche, 

haveria a tendência do Centro de Saúde acabar. Acrescentou que sendo a resposta deficitária, não 
se corria o risco de se ter o problema da saúde agravado; 

- Referiu que se as águas da ETAR de Atouguia da Baleia não serviam para regas, como 
é que podiam ser direccionadas para o rio, com o risco de contaminação, perguntando como é 
que as Águas do Oeste viam este problema; 

- Disse que tinha participado na iniciativa “Limpar Portugal” e que tinha achado que a 
participação da Câmara tinha sido tardia, essencialmente na disponibilização de alguns meios e 
locais para a deposição do lixo recolhido. Acrescentou que só na quinta-feira tinha colocado à 
disposição alguns meios de recolha e que esperava melhor actuação na próxima iniciativa do 
género; 

- Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, disse que a localização lhe parecia 
boa e que o processo estava em condições de avançar; 

- Perguntou se havia algum desenvolvimento em relação aos Núcleos Escolares de Ferrel 
e de Serra d’El-Rei; 

- Disse que as gaivotas não estavam só a danificar as condutas da nova Biblioteca, mas 
também o isolamento dos telhados e que se tinha de tomar alguma decisão sobre o assunto; 
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- Disse também que havia queixas da área rural do Município sobre uma grande 
proliferação de ratos e perguntou se havia desratizações habituais naquelas zonas; 

- Em relação à colocação de pavé nos passeios à entrada de Reinaldes, por si referido na 
última reunião, disse que o problema principal era encontrar uma solução para o escoamento de 
águas e que os moradores aguardavam que a Câmara lhes indicasse essa solução. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Disse que já tinha solicitado um relatório sobre a actividade do Gabinete de Iniciativa e 

Empreendedorismo há algumas reuniões atrás e ainda não lhe tinha sido entregue; 
- Solicitou o ponto de situação do Centro Escolar de Ferrel e Serra d’El-Rei; 
- Também solicitou um ponto de situação sobre a ruptura da conduta de água junto ao 

recinto da feira mensal, e questionou se a referida conduta não estava situada em plena zona 
molhada do Fosso da Muralha; 

- Disse ainda que nos últimos fins-de-semana se estava a agravar o estacionamento de 
autocarros no Campo da República em zona onde tal é proibido e que a Câmara deveria 
encontrar uma solução para acabar definitivamente com este problema; 

- Referiu ainda que, nos últimos fins-de-semana o parque de estacionamento da cidade, 
apresentou um elevado número de auto-caravanas estacionadas, indicador preocupante para os 
próximos meses, uma vez que tal irá condicionar os lugares de estacionamento automóvel no 
referido parque. Fez referência ao facto de, no círculo do auto-caravanismo, ser já conhecido o 
facto de Peniche possuir parque grátis no centro da cidade para auto-caravanas. Por estas razões, 
referiu a necessidade de a Câmara, sobre esta matéria, tomar alguma medida; 

- Perguntou qual era o conhecimento da Câmara sobre o apoio governamental dado aos 
agricultores e colectividades prejudicados pelas últimas intempéries. Referiu o facto particular 
do Atlético Clube de Geraldes, colectividade mais atingida, que tem a sua situação por resolver e 
que tem tido dificuldades em manter em funcionamento as actividades que desenvolve; 

- Reforçou a ideia, já transmitida em reuniões anteriores, de insegurança do edifício dos 
Hermínios, que para além de uma janela aberta, já tinha também mais uma porta, situação que 
permite o fácil acesso ao interior do edifício. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que tinha registado as questões colocadas em relação aos médicos do Hospital e 

que iria entrar em contacto com o Presidente do Conselho de Administração do CHON para 
colocar objectivamente as questões citadas. Relativamente ao funcionamento do Serviço de 
Urgências, disse que um médico lhe tinha comunicado que não recebia há dois meses e que tinha 
telefonado ao Presidente do Conselho de Administração, que lhe tinha dito que era feito o 
pagamento aos médicos com vínculo laboral ao CHON, mas que não sabia se eram efectuados 
pagamentos aos prestadores de serviços. Acrescentou que o médico em causa não lhe tinha dito 
se era contratado pela empresa de prestação de serviços, o que não deixa de ser à mesma uma 
situação preocupante; 

- Comunicou também que a única informação que tinha era a de que a Ministra da Saúde 
vinha à Oeste-CIM a 6 de Abril; 

- Informou que os meios financeiros do QREN para a intervenção no Hospital de Peniche 
já estavam aprovados. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Deu uma explicação pormenorizada sobre as Unidades de Saúde Familiares nomeadamente 

quanto ao seu enquadramento e funcionamento. 
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Senhor Presidente da Câmara: 
Comunicou que também iria pôr a questão do horário da marcação de consultas e da sua 

metodologia de funcionamento; 
- Fez um ponto de situação, conjuntamente com o Director do DAF, sobre os terrenos 

municipais da Península de Peniche; 
- Sobre a colocação de pavê nos passeios à entrada de Reinaldes, disse que o DPGU tinha 

uma informação preparada sobre o assunto e que a situação não era da responsabilidade da 
Câmara, nem a sua execução era prioritária; 

- Em relação aos Centros Escolares de Ferrel e Serra d’El-Rei, disse que a situação era 
idêntica ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, uma vez que se andava a estudar possíveis 
localizações. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que tinha contactado proprietários de terrenos tanto em Serra d’El-Rei 

como em Ferrel e que os últimos tinham solicitado valores muito elevados. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Disse que havia um equívoco em relação à água da ETAR de Atouguia da Baleia, uma 

vez que era óptima para regas, estando condicionada a sua utilização para esse fim à conclusão 
de um estudo, efectuado pelas Águas do Oeste, sobre o preço a cobrar; 

- Sobre os prejuízos provocados pelas intempéries, informou que todos os agricultores 
tinham apresentado formulários sobre os mesmos ao Ministério da Agricultura, assim como as 
colectividades tinham enviado relatórios para o Governo Civil de Leiria, de acordo com a 
Resolução do Conselho de Ministros. Acrescentou que a Câmara tinha apoiado todos os lesados 
e servido de intermediária na elaboração dos formulários, não lhe competindo levantar o retorno 
da situação. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Quanto à iniciativa “Limpar Portugal”, disse que uns dias antes tinha sido abordado por 

uma pessoa afecta ao projecto, que lhe tinha pedido para escrever para o Professor António 
Brandão Moniz. Acrescentou que tinha mobilizado o que tinha sido solicitado pela sociedade 
civil, que não conseguiu uma boa coordenação das acções levadas a efeito, apesar da 
disponibilidade imediata dos meios da Câmara. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que a Câmara tinha disponibilizado o Ecocentro e a ETRS, assim como o 

equipamento solicitado, e tinha reunido com as pessoas envolvidas na organização, 
conjuntamente com o Chefe da DASU e o COM. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 

 - Comunicou que existiam acções de recolha de ovos na Ilha das Berlengas e outras 
acções em desenvolvimento. Em relação ao estacionamento de autocarros no Campo da 
República, disse que este assunto iria ser avaliado pela Comissão de Trânsito Municipal; 
 - Comunicou que a Câmara se iria substituir ao proprietário do edifício da Rua dos 
Hermínios; 

- Quanto ao processo do Fosso da Muralha e em relação ao pedido de excepcionamento 
do empréstimo contraído para a capacidade de endividamento, feito ao Ministério das Finanças, 
comunicou que o mesmo tinha sido indeferido, por o Município dispor de capacidade de 
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endividamento suficiente para o financiamento do proposto sem recorrer ao referido 
excepcionamento. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Comunicou que sempre que surgiam problemas com ratos, os serviços actuavam de 

imediato para solucionar esses problemas. Disse que não tinham chegado quaisquer queixas aos 
serviços. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que tinha sido efectuada uma sondagem à conduta do Baluarte, para constatar a 

sua correcta localização, tendo-se verificado que só seria necessário rectificar um pequeno canto 
para ficar completamente fora da área de intervenção do Fosso das Muralhas. Acrescentou que 
na referida sondagem se tinha detectado uma pequena ruptura, devido a uma junta estar a verter 
água. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 9 de Março corrente, 

tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 37/10, datado de 9 de arco de 2010, da Freguesia de São Pedro, informando 

de que se encontra disponível para negociar o local a instalar o “Cantinho Sénior”, desde que o 
mesmo seja dentro da área da Ribeira Velha. 

- Deliberado encarregar o Senhor Vice-Presidente de estudar o assunto com o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 6 de Janeiro de 2010, da Liga dos Bombeiros Portugueses, 

acompanhada de informação do Serviço Municipal de Protecção Civil, solicitando diverso apoio 
logístico para a realização das comemorações do 10.º aniversário da constituição da 
Juvebombeiro, que terá lugar de 23 a 25 de Abril próximo. 

- Deliberado autorizar a utilização do Parque Municipal de Campismo, nas condições em 
que tem sido autorizado para outras instituições, e a utilização da cantina municipal. 

Deliberado, ainda, dispensar o apoio logístico solicitado. 
 
* Ofício n.º 5, datado de 7 de Janeiro de 2010, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento do fornecimento de energia 
eléctrica ao ATL daquela Vila, no período compreendido entre Janeiro e Dezembro de 2009. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 
883,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 25 de Janeiro de 2010, do Grupo de Teatro “O Nazareno”, solicitando 

diverso apoio logístico destinado à encenação da peça de teatro “Cristo – Da condenação à 
Morte”, que terá lugar no próximo dia 31 de Março. 
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- Deliberado apoiar a iniciativa. (P.º 11/05) 
 
* Carta, datada de 17 de Março de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
refeições fornecidas na cantina daquele Centro Social, relativas aos seguintes eventos: 

- Arqueólogos; 
- Lanches “Torneio Ruby”; 
- Almoços “BVP – Operação de buscas e salvamento de jovem universitário”; 
- Vigilantes da feira mensal. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 465,20 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta, datada de 4 de Março de 2010, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando apoio logístico e financeiro destinado a comparticipar nas 
despesas a efectuar com a realização de u concurso de pesca desportiva, que se realizará no 
próximo dia 23 de Maio. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 1.600,00 €, e dar o apoio logístico solicitado. (P.º 40/09/01) 

 
* 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 
despesas efectuadas com a Festa de Natal 2009. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 7.942,97 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta n.º 22/10, datada de 18 de Março de 2010, da Associação Juvenil de Peniche, 

solicitando apoio financeiro destinado a comparticipar a realização do intercâmbio internacional 
“Water Media Interaction”, que terá lugar de 27 de Março a 3 de Abril. 

- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 150,00 €. 
 
* Informação, datada de 22 de Março de 2010, do Sector de Fiscalização de Obras e 

Loteamentos, dando conhecimento do derrube de muro na área de tiro do Clube de Tiro de 
Peniche e apresentando uma estimativa de custo para reconstrução do mesmo. 

- Deliberado concordar com a reconstrução do muro. (DOM) 
 
* Informação n.º 35/09, datada de 13 de Abril de 2009, do Serviço Municipal de 

Protecção Civil, dando conhecimento da dificuldade verificada na visualização de tráfego 
rodoviário na Rua do Brasil, em Peniche, e apresentando uma proposta para resolução do 
problema. 

- Deliberado concordar com a proposta apresentada. (SMPC) 
 
* Relatório da sessão de trabalho, denominado Proposta Oeste, o qual visa uma parceria 

entre os vários Municípios, com o objectivo de proceder à organização dos Sistemas Municipais. 
- Deliberado concordar com o desenvolvimento dos estudos preliminares técnico-               

-financeiros necessários ao eventual desenvolvimento da parceria para a organização dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
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* Ofício n.º 302, datado de 15 de Março de 2010, do Agrupamento de Escolas D. Luís de 
Ataíde, dando conhecimento de que as escolas daquele agrupamento realizarão, no próximo dia 
26 de Março, uma Marcha Conjunta, integrada numa Corrida Solidária da iniciativa do Médicos 
do Mundo, a favor de projectos na Área da Saúde em Portugal e Timor-Leste. (P.º 37) 

 
* Informação n.º 20/2010, datada de 22 de Março de 2010, da Divisão de Acção Sócio-         

-Cultural, apresentando o ponto de situação do projecto de escavação arqueológica dos fornos 
romanos do Morraçal da Ajuda. (Museu) 

 
* Informação, datada de 19 de Março de 2010, do Director do DAF, prestando alguns 

esclarecimentos relativamente à situação de exploração em que se encontra o imóvel do Forte de 
São João Batista, sito na Berlenga. 

 
* Relatório e Contas 2009, da empresa Águas do Oeste. 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Conceição: 
- 2 sacos de luvas, no valor estimado de 72,00 €; 
- 12 m3 de pedra de calçada 4-5, para colocação na Rua do Lapadusso, Rua da Berlenga e 

Rua da Gravanha, naquela freguesia, no valor estimado de 960,00 €. 
Freguesia de São Pedro: 
- 30 metros de lancil de cimento n.º 8 e 5 sacos de cimento, para a elaboração de caixas 

de travamento em todos os contentores soltos na área daquela freguesia, no valor estimado de 
51,90 €. 

Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 18 pares de botas, no valor estimado de 450,00 €. 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: 
 
 * Foi presente, para aprovação a minuta do protocolo de colaboração a celebrar com o 
IGESPAR, o qual visa a digitalização e georreferenciação dos bens imóveis com protecção legal. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar.  

 
TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS: 
 
 O Senhor Vereador Jorge Abrantes fez uma apresentação sobre a proposta de Tabela de 
Taxas Municipais. 

A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária no próximo dia 30 de Março, 
pelas 9.00 horas, para apreciação e aprovação da citada proposta. 
 
ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA: 
 
 Presentes os Senhores António Manuel Sousa Franco e Nuno Melícias Correia, 
representantes da Comissão Promotora da Associação em epígrafe, que apresentaram o projecto 
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de estrutura social que acolhia uma creche e um centro de dia e, futuramente, sem serviço de 
apoio domiciliário e um lar de idosos, para a zona sul do Município. 

O Senhor Presidente da Câmara felicitou os representantes da citada Comissão Promotora 
pelo empenho na concretização deste projecto. Sobre a questão do terreno necessário, comunicou 
que existia, em sede de PDM, um terreno classificado para equipamento, propriedade dos 
Herdeiros de António da Conceição Bento, perto do Sporting Clube da Estrada. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador desejou felicidades aos promotores, fazendo 
votos de que pudessem vir a cumprir os seus objectivos. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão, disse que tinha participado numa situação idêntica em 
Ferrel, considerando que era uma tarefa importante para a população e que poderiam contar com 
o seu apoio e a sua experiência. 

O Senhor Nuno Correia disse que tinham traçado como objectivo ter, até ao final do ano, 
a creche a funcionar e que a execução dependia da disponibilização do terreno para o efeito. 

O Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos realçar o trabalho da Comissão Promotora 
salientando o regresso às origens dos seus elementos e a sua acção meritória em prol da 
comunidade. Garantiu todo o seu apoio ao projecto, como Vereador. 

 
CENTRO EDUCATIVO DE ATOUGUIA DA BALEIA: 
 
 A Chefe da DEPPC deu uma explicação sobre a situação dos terrenos onde está prevista a 
localização do novo Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que concordava com a localização proposta. 
O Senhor Presidente comunicou que tinha sido decidido trabalhar nesta localização, tendo sido 
dada prioridade absoluta a este caminho. 
A Câmara deu, em princípio, a sua aprovação ao estudo sobre a localização do Centro Educativo 
de Atouguia da Baleia, elaborado pela DEPPC, decidindo estudar quais as fases de trabalho que 
se seguiriam e alocar os recursos humanos necessários. 
  
INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO: 
 

* Acompanhado de parecer da jurista estagiária, foi presente um ofício, datado de 17 de 
Fevereiro de 2010, do Posto de Peniche da Guarda Nacional Republicana, remetendo o auto de 
notícia por contra-ordenação levantado ao Senhor João Carlos Miguel Ramos pela realização de 
queimada sem estar devidamente autorizado para o efeito. 

- Deliberado concordar com o parecer da jurista estagiária, datado de 16 de Março de 2010. 
  
PROPOSTA DE ESTACIONAMENTO: 
 
 * Elaborada pela DEPPC, foi presente uma proposta de estacionamento para a Avenida 
das Escolas, em Peniche. 

- Deliberado aprovar. 
 

PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Elaborada pela DEPPC, foi presente uma proposta de alinhamentos para a Rua dos 
Rouxinóis e Travessa dos Rouxinóis, em Ferrel. 
 - Deliberado aprovar. 

 
PATRIMÓNIO: 
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Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Carlos Rosa Martins Marques, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, com a área de 460,00 m2, sita na Rua do Outeiro, em Ferrel. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está disponível para alienar a parcela de terreno 
pelo valor de mercado. 
 
 * Requerimento, em nome de José Martins Estêvão, solicitando a celebração de escritura 
de compra e venda de uma parcela de terreno, sita em Ferrel. 
 - Deliberado autorizar a celebração de escritura de compra e venda, na qual se deverá 
consignar que o terreno corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 506/83, emitido em 
8 de Novembro de 1983. 

 
Cedência de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Maria Preciosa Antunes Timóteo, solicitando a cedência de 
uma parcela de terreno, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 86,00 m2. 

 
CERTIDÃO DE DESTAQUE: 
 
 * Requerimento, em nome de Pedro Marcelino da Anunciação e Outros, solicitando que o 
Município se digne certificar que o destaque de uma parcela de terreno, com a área de 619,65 
m2, sita em Peniche, reúne os requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a sua actual redacção 
 - Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 671,34 m2. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Requerimento, em nome da empresa Sardinha, Correia e Simão, L.da, solicitando 

autorização para proceder à ocupação da via pública com esplanada de apoio ao restaurante, 
situado na Rua Vasco da Gama, n.º 81, em Peniche. 

- Deliberado aprovar, nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome de José Luís de Almeida Machado, solicitando autorização 

para proceder à ocupação da via pública com quiosque para venda de artigos de praia, na Praceta 
Francisco Custódio, na Consolação. 

- Deliberado aprovar, nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome de Luís Alves Martins, L.da, solicitando autorização para 

proceder à colocação de esplanada de apoio ao restaurante “Onda Azul”, sito na Avenida do 
Mar, n.º 38, em Peniche. 

- Deliberado aprovar, nas condições dos anos anteriores. 
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* Requerimento, em nome de António Conceição Nunes, solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública com esplanada de apoio ao restaurante “Miramar”, sito na 
Avenida do Mar, n.º 42, em Peniche. 

- Deliberado aprovar, nas condições dos anos anteriores. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L8/02, em nome da NICIM – Sociedade Construção, L.da, para loteamento de 

uma propriedade, sita no “Carreiro de Joanes”, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado concordar com as informações do chefe da DGUO, de 21 de Janeiro e 8 de 

Março, e solicitar à requerente uma demonstração gráfica da volumetria das construções a 
edificar. 

 
* Proc.º N.º L5/95, em nome da Tecnipen – Construções e Urbanizações, L.da, para 

loteamento de um prédio rústico, sito no Caminho dos Dominguinhos, em Peniche, já presente 
em reuniões anteriores, acompanhado agora de uma exposição em nome dos Condóminos dos 
lotes 25, 24 e 23 da Urbanização Fonte do Rosário e dos proprietários das moradias situadas na 
Rua Ruth Gonçalves, em Peniche. 

- Deliberado transmitir aos exponentes o parecer técnico da DGUO, de 25 de Fevereiro 
de 2010, com o qual se concorda. 

 
* Proc.º N.º L17/01, em nome de Martinho da Conceição Marques, para loteamento de 

uma propriedade, sita nos Bosques, na Coimbrã, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de informação da Técnica Responsável pela DPOI. 

- Deliberado aprovar as alterações ao loteamento. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a loteamentos: 
 
* Informação, datada de 8 de Março de 2010, do Sector de Fiscalização de Obras e 

Loteamentos, dando conhecimento de que se verificou a necessidade de proceder a uma 
correcção na planta de acessibilidades e correcção de estimativa orçamental, efectuadas pela 
DPOI, e respeitante ao loteamento n.º L7/01, em nome de Imojúlio – Sociedade de Investimento 
Imobiliário. 

- Deliberado ceder os materiais, no valor estimado de 420,52 €, conforme proposto. (DOM) 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
* Foi presente o processo n.º 553/07, em nome de Maria Helena Oliveira Henriques, para 

legalização de uma moradia unifamiliar e anexos, sita na Rua Casal dos Ninhos, n.º 3, em Casais 
do Baleal, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado indeferir. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Foi novamente presente uma carta, datada de 12 de Março de 2009, da Senhora Matilde 

de Jesus Gregório, apresentando uma exposição/queixa sobre obras realizadas pela Câmara e 
respectivas consequências que advieram para o prédio de que é proprietária, sito na Rua de Santo 
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António, n.º 21, em São Bernardino, acompanhada agora de nova exposição em nome da 
requerente. 

- Deliberado indeferir a dispensa do pagamento de vistoria, pelos motivos e com os 
fundamentos constantes do parecer do Gabinete Jurídico, de 20 de Novembro de 2009, com o 
qual se concorda. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas e quarenta 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,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 

 
 


