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ACTA N.º 24/2010
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2010:
Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto do ano dois mil e dez, nesta cidade de Peniche
e Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos.
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara:
Senhor Presidente da Câmara:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 11 de Agosto, assistiu ao torneio realizado no campo de relva sintética do
Grupo Desportivo Atouguiense.
- No dia 12 de Agosto, esteve presente no arranque da Semana da Juventude,
reconheceu o envolvimento das associações locais nesta iniciativa.
- No dia 13 de Agosto, reuniu com o Departamento de Comunicação da Caixa Geral de
Depósitos, empresa que pretende afirmar-se no sector do mar.
- No dia 13 de Agosto, reuniu com a empresa Hortapronta, onde tomou conhecimento
dos novos investimentos que a empresa está a concluir, ao nível do embalamento e da criação de
acessos rodoviários às suas instalações. Felicitou a empresa pelos novos investimentos.
- No dia 14 de Agosto, assistiu à apresentação do trabalho elaborado pela Arquitecta
Maria Lobo, no âmbito da elaboração da sua tese de doutoramento, sobre a reabilitação do Bairro
do Visconde e Alto da Vela e zonas envolventes.
- No dia 14 de Agosto, participou na homenagem ao cantor Beto, organizada por
cidadãos, na ilha da Berlenga.
- No dia 19 de Agosto, assistiu ao recital de música e poesia, realizado na Capela de
Santa Bárbara, com o grupo “Prec & Hannah Marshall”. Agradeceu ao Prof. Paulo Chagas pela
promoção do evento.
- No dia 20 de Agosto, participou numa reunião com o IPTM, onde esteve presente a
Senhora Directora-Geral de Veterinária, sobre o projecto de construção de um entreposto
orientado para o marisco, com vertente de posto de inspecção fronteiriço.
- Nos dias 20 a 22 de Agosto, assistiu ao Festival Artes de Dança, de onde destacou o
Festival de Folclore do Concelho de Peniche.
- No dia 23 de Agosto, reuniu com os novos órgãos sociais do GDA, onde foi definida a
metodologia de cooperação entre aquela colectividade e o Município.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou nas semanas de
11 a 23 de Agosto corrente:
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Reuniões:
- Do Conselho de Administração dos SMAS.
- Com a Direcção da Associação dos Casais de Mestre Mendo.
- Com os novos órgãos sociais do Grupo Desportivo Atouguiense, felicitou todas as
pessoas que desempenharam funções nos órgãos sociais deste grupo desportivo nos últimos anos
e deu uma palavra de especial relevo para com os novos elementos que integram os seus órgãos
sociais.
- Com o Departamento de Comunicação da Caixa Geral de Depósitos sobre o
desenvolvimento da iniciativa ambiental “Acção de voluntariado CGD 2010 – Limpeza de praias
em Peniche”, a ter lugar em Peniche, no mês de Outubro.
Iniciativas:
- Na actividade comemorativa do 36.º aniversário do Sporting Clube Vila Maria.
- Na 7.ª edição do “Artes da Dança”, com os espectáculos de ritmos tradicionais, ritmos
argentinos e contemporâneos.
- Na 2.ª edição do “Festival de Folclore do Concelho de Peniche”, no qual participaram
os quatro ranchos folclóricos do concelho de Peniche.
- Nas actividades desenvolvidas em Ferrel e nos Casais do Júlio, por convite das
Comissões de Festas.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu ainda conhecimento das seguintes reuniões de
trabalho que promoveu:
- Com a Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, sobre a intervenção a efectuar no pátio da
Escola Básica do 1.º ciclo da mesma localidade.
- Com diversos técnicos do Município, sobre as intervenções a efectuar na Feira Mensal.
- Informou os membros da Câmara que parte substancial das matérias-primas do actual
espaço da feira mensal vão ser aplicadas no novo recinto e nos diversos caminhos agrícolas.
- Com técnicos do Município e Presidentes das Juntas de Freguesia de Conceição e São
Pedro, sobre aspectos relacionados com a limpeza de diversas zonas destas Freguesias.
- Com a Direcção da Cercip e seu Secretário, Prof. Raul Santos, sobre o serviço de
refeições escolares aos alunos na EB 1 n.º 5, para o ano lectivo 2010/2011.
- Com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, no sentido de se fazer o ponto de
situação das respostas dos proprietários dos terrenos para a construção do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- No dia 11 de Agosto, participou na reunião do Conselho Consultivo, no âmbito dos
Planos Local e Municipal de Promoção de Acessibilidade de Peniche;
- No dia 11 de Agosto, participou na Festa de aniversário do Centro de Convívio do
Município de Peniche, onde houve fados, poemas e lanche comparticipado pelos utentes e CMP;
- No dia 11 de Agosto, reuniu com o Centro de Convívio e Cultura de Geraldes sobre o
rancho folclórico de Geraldes;
- No dia 12 de Agosto, esteve presente na abertura oficial da Semana da Juventude Peniche JovFest 2010, que pôde contar com a participação da Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Peniche e com Animadores da CMP e Nova Aliança e onde estiveram presentes
todas as entidades que estavam na organização do evento. A Semana da Juventude-Peniche
JoveFest2010, realizada nos dias 12, 13 e 14 de Agosto de 2010, contou com diversas
actividades, desde uma mostra fotográfica intitulada “Berlenga Maravilha Natural”, desporto e
animação de praia, baptismos de surf, canoagem, animação de rua, animação no espaço da
Fortaleza, incluindo Workshop’s, acções de sensibilização, música, projecção de filmes,
trabalhos de área de projecto e espaço, mostra das associações/grupos juvenis e
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projectos/programas direccionados para a intervenção juvenil, nas áreas: saúde, social,
emprego/formação profissional, desporto e insucesso/abandono escolar. Informou que o relatório
do evento está em fase de elaboração, no entanto, a avaliação efectuada pela organização é
positiva. Considera-se que os objectivos do evento foram atingidos, por um lado, porque os
jovens tiveram oportunidade, através das associações/grupos juvenis, de participar de uma forma
activa na organização e dinamização do evento, tendo esta participação promovido um
conhecimento mais aprofundado, convívio entre os jovens e uma maior coesão entre as
organizações que têm como missão comum a juventude concelhia, e por outro a participação
massiva dos jovens e menos jovens que desfrutaram das múltiplas actividades desenvolvidas
nestes três dias. Como responsável pelo pelouro da Juventude, agradeceu a todos os elementos
da organização e participantes, que de uma forma activa e voluntária levaram a cabo este evento,
fazendo referência aos mesmos: Agrupamentos de Escuteiros de Atouguia da Baleia e de
Peniche, Associação Juvenil de Peniche, Nova Aliança, União Juvenil de Ferrel, Escola
Secundária, o Azimute 270º, Centro de Saúde de Peniche, Acompanha Escolinha de Rugby,
Clube de Ténis de Peniche, Centro de Canoagem do Oeste, Christrian Surfer’s, Domus Center,
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Peniche, Bar Tender Jorge Mimoso, No Stress Dj’s, Dj’s
Karl Danny, Dj’ s Filipe, West Diamonds, participantes da Mostra Fotográfica. Terminou
referindo que em reunião de avaliação do evento, irá propor à organização a realização de um
Encontro de Jovens do Concelho de Peniche, que tenha como objectivo a reflexão das Políticas
Juvenis locais, a levar a cabo no final do mês de Outubro ou no início do mês de Novembro, no
entanto, a realização do mesmo dependerá do consenso de todos.
- No dia 18 de Agosto, reuniu com a Associação dos Casais Mestre Mendo;
- No dia 20 de Agosto, participou no programa Artes das Danças, no Fórum da
Parreirinha, que contou com a presença dos Ranchos Folclóricos do Concelho;
- No 21 de Agosto, participou no almoço convívio da Associação Casais do Júlio.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Solicitou, mais uma vez, informação sobre o reposicionamento de alguns funcionários
na carreira, no âmbito da aplicação da Lei n.º 12-A/2008. A Senhora Directora de Departamento,
em regime de substituição, informou que o assunto está a ser analisado caso a caso.
- Perguntou que procedimentos irá o Município ter para implementar o novo
Regulamento de Venda Ambulante. O Senhor Vice-Presidente informou que irão ser demarcadas
as áreas de venda para que as pessoas que vendem à frente do mercado possam deslocar-se para
o novo local de venda. O Senhor Vereador Francisco Salvador sugeriu a criação de bancas
uniformes. O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que concordava com o espaço previsto no
regulamento.
- Sugeriu que seja dado conhecimento da nova localização da feira mensal aos
estabelecimentos da zona. O Senhor Vice-Presidente informou que já foi enviada uma carta a
todos os feirantes e que as obras para adaptação do novo recinto terão início no mês de
Setembro.
- Alertou para o facto de se continuar a verificar o estacionamento de veículos sobre as
ruínas da Capela de Nossa Senhora do Abalo, na Ponta do Trovão. O Senhor Presidente
informou que após o parecer positivo da ARH Tejo o projecto de protecção da arriba da Ponta do
Trovão foi enviado à Capitania do Porto de Peniche, para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
- Disse que a baia colocada provisoriamente nos Remédios não exerce a função de
protecção que supostamente deveria exercer e que seria preferível retirá-la, e que alguns rails,
por estarem muito frágeis, devem ser substituídos. O Senhor Presidente disse que irá encaminhar
o assunto da baia para o COM e irá pedir à ARH Tejo que visite o local para estudar uma
possível intervenção. Relativamente aos rails, disse que tinha sido assumido no mandato passado
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a sua colocação e que o COM e o DOM irão avaliar os vários cenários de intervenção e apontar
os mais urgentes, devendo o assunto ser visto, também, com a ARH Tejo.
- Referiu que a rotunda dos Bolhos está muito pequena, não sendo respeitada por quem
segue na direcção Bolhos/Ribafria e que o piso da estrada entre Ribafria e Bufarda se encontra
em muito mau estado, com abatimentos na zona das curvas, tornando-se perigoso. O Senhor
Presidente disse que os serviços paisagísticos devem apresentar um estudo para o Largo do Bom
Jesus, nos Bolhos, que deverá ser remetido à comissão de trânsito, para posterior apreciação pela
Câmara.
- Por último, perguntou qual o ponto de situação do canil ilegal, sito na Cruz das Almas,
que, pelo barulho que produz, não deve ter diminuído o número de animais. O Senhor Presidente
disse que vai solicitar à veterinária municipal que faça um novo recenseamento de animais.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que o piso da estrada que liga a Atouguia da Baleia à Bufarda tem vários
abatimentos e que o piso da Avenida do Mar, em Ferrel, está muito degradado, e perguntou para
quando está prevista uma intervenção no local. O Senhor Presidente disse que iria considerar a
observação.
- Referiu que o estacionamento no Baleal, continente e ilha, neste Verão, foi anárquico e
que os semáforos não funcionaram. O Senhor Vice-Presidente disse que o semáforo avaria
frequentemente, que foram feitas diversas propostas à Junta de Freguesia de Ferrel que não
foram aceites. Disse, ainda, que o parque de estacionamento este ano funcionou melhor do que
no ano anterior e que a GNR não consegue dar resposta ao estacionamento que é feito ao longo
da linha principal; que a zona em frente ao parque de campismo é a de maior dificuldade por
desrespeito das delimitação existentes. O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que o que o
preocupa é a ocorrência de qualquer incidente na ilha e a redução do número de estacionamento
resultante da forma de utilização. O Senhor Presidente disse que as questões de segurança estão
associadas ao não cumprimento da sinalética e ao estacionamento indevido.
- Disse que a falta de estacionamento no Campo da República é um erro de projecto
assim como a não existência de uma zona circulável para cadeiras de rodas, relatando um
episódio no local. O Senhor Presidente disse que com o acréscimo de pessoas na cidade as
questões que se colocam em matéria de trânsito vão ter que ter uma solução, uma vez que as
autoridades policiais não têm conseguido resolver o problema. Disse que tem que ser criada uma
zona de pedonalização, de forma a criar condições para a circulação de pessoas com mobilidade
reduzida. O Senhor Vice-Presidente disse que é inconcebível que uma força de segurança não
actue no Campo da República, que é o espaço com mais sinais de trânsito por metro quadrado.
Que já foram criadas zonas para estacionamento e que o que se passa actualmente é a ocupação
de zonas de estacionamento proibido por viaturas de forma completamente anárquica. O Senhor
Vereador Francisco Salvador disse que, sabendo-se a forma de actuar da PSP e a pressão para
estacionamento, a única solução é assumir alguns espaços como zonas de estacionamento pagas,
com parcómetros, e dissuasores de estacionamento noutras zonas. O Senhor Vice-Presidente
disse que o projecto tem os problemas conhecidos e que faz sentido criar zonas de
estacionamento pago.
- Perguntou se o Gabinete de Iniciativa e Empreendedorismo tem informação sobre o
desemprego, a constituição de empresas, novos postos de trabalho e perda de postos de trabalho.
O Senhor Presidente disse que irá solicitar ao GIE a informação disponível sobre o desemprego
formal e substantivo.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Referiu-se ao trânsito e estacionamento de automóveis na cidade, à falta de civismo
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dos condutores e à inoperância das forças competentes, sugerindo que é o momento oportuno
para que todas as entidades trabalhem em conjunto para resolução do problema.
- Lembrou a perigosidade da Rampa do Campo da República e relatou um incidente
ocorrido com uma camioneta. O Senhor Presidente disse que a solução de calcetamento do local
não é segura e que com o tempo irá tornar-se extremamente perigosa. O Senhor Vice-Presidente
disse que poderá ser retirada a pedra de calçada e pavimentado o local, e que a pedra poderá ser
utilizada noutro local.
- Disse que os acessos ao Carreiro de Joanes, à Furninha e a diversos pesqueiros se
encontram em mau estado, alguns com falta de degraus. O Senhor Presidente disse que iria
considerar a observação.
- Disse que recebeu o relatório do DEA sobre a recolha de lixo na zona da Ribeira e do
centro histórico e que vai acompanhar a situação.
- Perguntou se existe desenvolvimentos sobre o Conselho de Administração do Centro
Hospitalar do Oeste Norte. O Senhor Presidente informou que o Conselho de Administração do
CHON já tomou posse e que ficou de reunir com o Município.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
BALANCETES:
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos
Serviços Municipalizados do dia vinte de Agosto último, tendo a Câmara verificado e aprovado
os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.411.798,15 € (um milhão quatrocentos
e onze mil setecentos e oitenta e nove euros e quinze cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 160.920,73 € (cento e sessenta mil
novecentos e vinte euros e setenta e três cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.165.840,57 € (um milhão cento
e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 329.329,68 € (trezentos e
vinte e nove mil trezentos e vinte e nove euros e sessenta e oito cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* E-mail, datado de 16 de Agosto de 2010, da CIMOeste, solicitando que o Município se
associe àquela entidade de forma a impugnar os actos administrativos sob a forma de lei
constantes do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho.
- Tomado conhecimento e deliberado associar-se à CIMOeste para impugnar os actos
administrativos sob a forma de lei constantes do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18
de Junho. (P.º 16/04)
* Carta, sem data, da Caixa Geral de Depósitos, solicitando autorização para proceder à
realização de uma iniciativa de voluntariado corporativo que consiste na limpeza das praias do
concelho de Peniche.
- Deliberado autorizar a iniciativa e integrar a recolha de resíduos no sistema municipal
de recolha do Município e conceder a colaboração que se manifestar necessária para a realização
da mesma.
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* Informação n.º 58/2010, datada de 23 de Agosto de 2010, da Divisão de Acção Sócio-Cultural, dando conhecimento da selecção do Município para receber a exposição itinerante
“Viva a República!... em digressão”, desenvolvido pela Cultideias para a Comissão Nacional
para as Comemorações do Centenário da República.
- Deliberado acolher a exposição e assumir os encargos associados à iniciativa constantes
da informação do Coordenador da Divisão de Acção Sócio-Cultural.
* Ofício n.º 424/2010, datado de 17 de Agosto de 2010, da Freguesia de Serra d’El-Rei,
solicitando autorização para proceder ao encerramento do trânsito do Largo José Cândido da
Costa Leal, naquela freguesia, de 25 a 30 de Agosto corrente.
- Deliberado autorizar o corte do trânsito, conforme solicitado
* E-mail, datado de 18 de Agosto de 2010, da ACISCP - Associação Comercial,
Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando autorização para utilizar o jardim
público, no próximo dia 11 de Setembro, a fim de realizar o evento “Um Dia a Fotografar
Peniche e Concelho”
- Deliberado autorizar a utilização do jardim público para a realização do evento.
* Fax, datado de 4 de Agosto de 2010, da DREL, dando conhecimento da decisão de
suspensão de funcionamento de algumas escolas do concelho, acompanhado de acordo de
colaboração a celebrar com a DREL, no qual se prevê o encerramento da EB de Ribafria.
- Deliberado concordar com as condições propostas para encerramento da EB de Ribafria
e assinar o acordo com a DREL.
* Carta, dataa de 12 de Junho de 2010, do Motoclube dos Profissionais da PSP,
solicitando autorização para circular pelas vias do concelho e limítrofes em coluna motorizada,
aquando da realização do seu IV Encontro Internacional de Polícias Motards, assim como a
oferta de almoço aos participantes no evento.
- Deliberado autorizar a circulação pelas vias do concelho e limítrofes em coluna
motorizada e ainda informar que, por motivos de disponibilidade financeira, não é possível
oferecer o almoço aos participantes.
* Ofício n.º 418/2010, datado de 10 de Agosto de 2010, da Freguesia de Serra d’El-Rei,
solicitando apoio para o almoço a realizar aquando do 14.º Festival de Bandas Filarmónicas.
- Deliberado conceder à Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 1.000,00 €.
* Carta, datada de 3 de Agosto de 2010, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva
Reinaldense, solicitando a cedência de 2 latas de tinta, destinadas à realização de melhoramentos
na sede daquela colectividade.
- Deliberado ceder o material conforme solicitado. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 23 de Julho de 2010, do Sporting Clube da Estrada, solicitando a
atribuição de um libra em ouro destinada a premiar o 1.º classificado no Torneio de Tiro ao
Alvo, integrado nas festividades em honra de São Sebastião.
- Deliberado conceder ao Sporting Clube da Estrada um subsídio, no valor de 340,00 €.
(P.º 11/03)
* Carta n.º 1/10, datada de 28 de Fevereiro de 2010, da Associação Sócio-Cultural
Aliança, solicitando a atribuição de apoio logístico para a realização de uma acção de
sensibilização junto da população alertando para a importância de um estilo de vida saudável,
livre de vícios e virada para a prática de exercício físico e alimentação saudável.
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- Deliberado conceder o apoio logístico solicitado, dentro das possibilidades do
Município.
* Informação, datada de 20 de Agosto de 2010, do Gabinete de Apoio ao Presidente,
apresentando o programa e os apoios necessários para a “Semana Tanto Mar”, que se realizará
de 1 a 7 de Setembro de 2010, em parceria com a Revista Fórum Estudante e Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar do IPL.
- Deliberado aprovar o Programa da "Semana Tanto Mar", ceder a Casa Municipal da
Juventude, autorizar a utilização do autocarro municipal e a utilização do pateo da Fortaleza.
* Informação da DAF, prestando esclarecimentos relativamente às cláusulas de denúncia
do contrato de arrendamento do prédio urbano, sito no Terreiro dos Calafates, em Peniche, onde
se encontra a funcionar o Posto de Turismo Avançado.
- Deliberado denunciar o contrato de arrendamento, nos termos previstos na cláusula
sexta do contrato de arrendamento, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2010, e
providenciar todas as diligências necessárias para entregar o local arrendado nas condições
previstas na cláusula décima quarta do respectivo contrato até 30 de Novembro de 2010.
* Comunicação do Gabinete de Apoio à Presidência do Município de Alcobaça, dando
conhecimento do falecimento do pai do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, o
Senhor Francisco Inácio Carlos.
- Tomado conhecimento e deliberado apresentar condolências à família do Senhor Inácio
Carlos.
* Informação, datada de 10 de Maio de 2010, do Gabinete da Mobilidade da DPOI,
apresentando um estudo, na sequência de pedido apresentado pela Equipa de Tratamento de
Peniche do CRI do Oeste, para colocação de corrimãos nas escadas daquele organismo.
- Deliberado aprovar o estudo e proceder ao fornecimento e aplicação de 18 metros de
corrimãos de madeira no local, com um valor estimado de 170,00 €.
* Informação, datada de 23 de Agosto de 2010, do Gabinete de Apoio ao Presidente,
propondo a concessão de apoios ao 2.º Encontro Nacional de Kayakfishing Mar”, que terá lugar
nos dias 25 e 26 de Setembro de 2010, assim como autorização para a realização do referido
evento.
- Deliberado autorizar a realização da iniciativa e conceder os apoios solicitados à medida
da disponibilidade do Município.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Carta n.º 58749, datada de 12 de Agosto de 2010, da EP – Estradas de Portugal, S.A.,
prestando esclarecimentos relativamente às condições de segurança no IP6. (P.º DOM)
* Carta, datada de 27 de Julho de 2010, do Grupo de Educação Física da Escola
Secundária de Peniche, agradecendo a colaboração prestada nas diversas actividades no âmbito
da Educação Física e do Desporto Escolar, realizadas ao longo do ano lectivo 2009/2010. (P.º 37)
* Carta, datada de 27 de Julho de 2010, da SGS ICS – Portugal, L.da, dando
conhecimento de que foi confirmada a Manutenção da Certificação do Município de Peniche.
(P.º 17)
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* Carta, datada de 10 de Agosto de 2010, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
São Leonardo, agradecendo a colaboração prestada aquando da celebração da Missa Nova do
Rev. Padre Miguel Pereira. (P.º 37)
* Carta, datada de 25 de Julho de 2010, da equipa de Ambulância de Suporte Imediato de
Vida de Peniche - Instituto Nacional de Emergência Médica, agradecendo o apoio e
disponibilidade manifestados aquando da realização do evento levado a cabo por aquela
entidade, no passado dia 17 de Julho. (P.º 37)
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO:
* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar com a
ADEPE, o qual visa estabelecer a cooperação entre os outorgantes em matéria de apoios
financeiros e disponibilização de serviços, num quadro de acção conjunta para a promoção do
desenvolvimento local.
- Deliberado aprovar, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Luís Ganhão, a
minuta do protocolo a celebrar com a ADEPE e atribuir um subsídio, no valor de 10.000,00 €, a
pagar mediante as disponibilidades financeiras do Município. O Senhor Vereador Jorge Abrantes
não participou na apreciação e votação deste assunto.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES:
* Foi presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, propondo a
concessão dos seguintes subsídios aos agrupamentos a seguir indicados, respeitantes ao ano
lectivo de 2010/2011, para aquisição de livros e material escolar destinados aos alunos
carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico:
a) Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche ......................... 8.620,00 €
b) Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde ........................... 7.985,00 €
c) Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia .................. 11.793,00 €
- Deliberado aprovar e transferir para os agrupamentos os valores dos auxílios
económicos para livros e material escolar, conforme proposto, para o ano lectivo de 2010/2011,
sujeito a posteriores actualizações.
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR:
* Foi presente uma informação, datada de 23 de Agosto de 2010, do Pelouro da
Educação, propondo que o prazo para apresentação das candidaturas à atribuição de bolsas de
estudo para o ensino superior, para o ano lectivo 2010/2011, decorra de 11 de Outubro a 29 de
Outubro de 2010.
- Deliberado concordar com o prazo de apresentação de candidaturas à atribuição de
bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, no próximo ano lectivo, proposto pelo Pelouro
da Educação.
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:
- 50 m de lancil de cimento 12, 120 m2 de pavê, 1 palete de cimento, 1 carrada de areia
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média, 1 carrada de pó de pedra, destinados à construção de passeio, na Rua Luís de Camões, no
lugar de Casais Brancos, no valor estimado de 1070,13 €;
Freguesia de Conceição:
- 6 m de guia de cimento de 8 cm, 2 sacos de cimento, 2 m3 de pó de pedra, 11 m de
pavê, 1 m3 de areia grossa, destinados à realização de arranjos na Rua Sacadura Cabral, naquela
freguesia, no valor estimado de 89,99 €.
TRANSPORTES ESCOLARES:
* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam,
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, em virtude dos mesmos não
serem ministrados na Escola Secundária de Peniche:
- Rodolfo Tereso Henriques, Mafalda Cristina M. Pereira e Maria Correia Galego
- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados.
COMISSÃO DE TRÂNSITO MUNICIPAL:
* Elaboradas pela Comissão de Trânsito Municipal, foram apresentadas várias
alternativas de circulação e semaforização para os cruzamentos das ruas Dr. João de Matos
Bilhau com a Sacadura Cabral e Gago Coutinho, Rua General Humberto Delgado com a
Avenida Paulo VI, Rua General Humberto Delgado com Rua Arq.º Paulino Montez e
ordenamento de circulação na Avenida do Porto de Pesca.
- Deliberado aprofundar as propostas apresentadas.
TOPONÍMIA:
* O Senhor Presidente, considerando que o estabelecimento de denominação de ruas e
praças das povoações e o estabelecimento das regras de numeração dos edifícios deve ser
discutida e decidida por todos os membros da Câmara, propôs a alteração da deliberação de
delegação de competências, tomada em reunião de 26 de Outubro de 2009.
- Deliberado alterar a deliberação de 26 de Outubro de 2009, no sentido de cessar a
delegação da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro.
PATRIMÓNIO:
Arrendamento de terrenos:
* Informação, datada de 22 de Julho de 2010, do Serviço de Património, prestando
esclarecimentos sobre as condições de arrendamento de um parcela de terreno, sita junto ao
Hotel da Praia Norte, em Peniche, ao Senhor Mateus Ventura Pereira Marteleira.
- Deliberado prorrogar o arrendamento, por um período de 2 anos, a contar do termo do
prazo anterior, devendo a renda a pagar em cada um dos anos da prorrogação ser actualizado
pelo índice de preços no consumidor.
* Informação, datada de 19 de Maio de 2010, da Secção de Património e
Aprovisionamento, prestando esclarecimentos relativamente às condições vigentes no contrato
de arrendamento celebrado com a empresa BP Retalho, respeitante a uma parcela de terreno
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situada junto ao Parque de Campismo Municipal de Peniche.
- Deliberado prorrogar o prazo de arrendamento da parcela de terreno pelo prazo de um
ano, a contar a partir do dia 13 de Julho de 2010.
PEDIDO DE CERTIDÃO:
* Requerimento, em nome de Edmundo Maximino Costa Catarino e Outros, solicitando a
emissão de certidão de divisão de propriedade por atravessamento de vias públicas, em Casais do
Baleal.
- Deliberado aceitar a nova planta de cedências, em conformidade com o parecer da
DEPPC, datada de 30 de Julho de 2010, e emitir a certidão de separação física.
LOTEAMENTOS:
* Foi presente o processo de loteamento n.º L8/02, em nome de NIS8 – Imobiliária e
Investimento, S.A., para loteamento de uma propriedade, situada no Carreiro de Joanes, em
Peniche, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado aceitar, em princípio, a solução proposta, desde que cumpridas as condições
dos pareceres da DGUO, DPOI, DEA, DASU e SMAS, devendo ainda ser estudado o nó de
acesso previsto à Marginal Sul, de modo a garantir as condições de segurança.
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a loteamentos:
* Requerimento, em nome de Refísica – Centro de Medicina Física e Reabilitação de
Peniche, L.da, solicitando a alteração ao uso do loteamento situado na Zona Industrial da
Prageira, em Peniche.
- Deliberado aprovar as alterações propostas para o loteamento, sito na Zona Industrial da
Prageira, e proceder ao inquérito dos restantes proprietários.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras:
* Proc.º N.º 110/10, em nome de Ana Maria Conceição Silva Filipe, para construção de
uma moradia unifamiliar, sita na “Lage”, em Atouguia da Baleia.
- Deliberado aprovar, em princípio, devendo o projecto apresentar um enquadramento
arquitectónico e paisagístico adequado.
* Proc.º N.º 211/10, em nome de Sérgio Abdul Carimo, para construção de uma moradia
unifamiliar, sita na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 81, em Peniche.
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR.
* Proc.º N.º 330/04, em nome de Meia-Via, Turismo e Habitação, S.A., para construção
de um condomínio, na Rua Azeredo Perdigão e Largo da Ajuda, em Peniche, já presente em
reuniões anteriores.
- Tomado conhecimento do despacho proferido pelo Senhor Presidente, em 13 de Agosto
de 2010.
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* Proc.º N.º 178/10, em nome de Gestoeste – Contabilidade Unipessoal, L.da, para
construção de um edifício habitacional, na Rua Afonso de Albuquerque, em Peniche.
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes da informação técnica da
DGUO, de 11 de Agosto de 2010.
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares:
* Requerimento, em nome da Associação de Protecção dos Animais de Peniche,
solicitando, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações
Urbanísticas, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão do alvará para a obra de
construção de um alojamento de canídeos, no Sítio da Alameda, em Atouguia da Baleia, relativo
ao processo de obras n.º 402/06.
- Deliberado isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos da
alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP.
* Informação, datada de 20 de Agosto de 2010, da DGUO, prestando esclarecimentos
relativamente à inspecção efectuada às condições do estaleiro e movimentação de terras
verificados na obra levada a cabo pela firma Sonaerp – Retail e Properties, S.A., no Sítio do
Convento, Lote 7, em Peniche.
- Deliberado dar conhecimento ao IGESPAR das informações da fiscalização técnica de
obras particulares e do parecer do técnico superior de arqueologia.
* Informação, datada de 10 de Agosto de 2010, da Divisão Administrativa, apresentando
um memorando sobre a utilização de um terreno, situado na Rua Pôr-do-sol, no Lugar da
Estrada, para fins não autorizados.
- Tomado conhecimento e informar a requerente da evolução do processo, devendo o
mesmo ser acompanhado pela Chefe da Divisão Administrativa.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA:
O Senhor Presidente convocou a realização de uma reunião de Câmara extraordinária
para o próximo dia 27 de Agosto, pelas 15.00 horas, para apreciação e votação dos assuntos
agendados para esta reunião e não analisados.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta
no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro.
E eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento de Administração e
Finanças, em regime de substituição, a subscrevo e assino

