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ACTA N.º 30/2010
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2010:
Aos dois dias do mês de Novembro 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.
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO
Após ter declaro aberta a reunião, o Senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos
presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária,
nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:
- Joaquim Pedroso, que disse ficar satisfeito por constatar que alguns problemas
relacionados com ruído estejam resolvidos. Leu um documento, em nome do movimento dos
Paparoucos, onde abordava diversos assuntos, nomeadamente a não divulgação das actas da
Câmara na internet, a falta de cabines de mudança de roupa junto das praias para uso dos
surfistas e a aparente impunidade para quem prevarica, designadamente com o funcionamento
dos estabelecimentos e a instalação de escolas de surf. O Senhor Presidente da Câmara informou
o Senhor Joaquim Pedroso que as acusações de impunidade devem ser objectivas.
- António Batim e Luísa Rendeiro, que solicitaram a emissão de uma certidão de
destaque, já requerida, e que se encontra condicionada à cedência de terrenos. O Senhor
Presidente solicitou ao DAF que analise o processo e encontre uma solução para o impasse.
- Diversos residentes na Rua das Irmãs Vicentinas, que solicitaram, mais uma vez, a
alteração da denominação da artéria para a anterior designação, ou seja, Estrada dos Remédios.
O Senhor Presidente informou que o assunto seria apreciado no período da ordem do dia.
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 20 de Outubro, participou no workshop sobre acessibilidades. Informou que o
plano prevê um guia para orientação de intervenções públicas ou privadas.
- No dia 21 de Outubro, recebeu o Dr. Fernando Nobre, candidato à presidência da
república, nos Paços do Município.
- No dia 22 de Outubro, reuniu-se com o STAL e com o Sintap. Informou que o
Município tem satisfeito de forma exemplar as solicitações dos trabalhadores, nomeadamente ao
nível de segurança e de reposicionamento na carreira, e da impossibilidade de se adoptar a opção
gestionária, por motivos financeiros.
- No dia 22 de Outubro, participou na apresentação do Cluster do Mar.
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- No dia 23 de Outubro, reuniu-se com a direcção da Associação Cultural e Desportiva
dos Bolhos, sobre as intervenções a efectuar no espaço propriedade do Botafogo Futebol Clube.
- No dia 24 de Outubro, participou numa iniciativa em Casais do Júlio.
- No dia 25 de Outubro, participou numa reunião no âmbito da obra de recuperação do
fosso das muralhas. Informou que a empresa construtora irá realizar os estudos geológicos em
falta.
- No dia 25 de Outubro, reuniu-se com uma empresa que presta serviços à Sonae, na área
da publicidade exterior, tendo dada conhecimento à empresa da política da Câmara de não
proliferação deste tipo de publicidade no concelho.
- No dia 27 de Outubro, participou numa reunião do Fórum Mar Centro.
- No dia 27 de Outubro, participou na apresentação do GAC Oeste.
- No dia 29 de Outubro, participou, no âmbito da semana sénior, na actividade “A arte e
os nossos artistas”.
- No dia 29 de Outubro, reuniu-se com a EDP, sobre as infra-estruturas eléctricas que
atravessam a Ponte Velha, foram encontrados acordos com a EDP e a empresa concessionária da
obra.
- No dia 31 de Outubro, participou numa iniciativa promovida pelo Atlético Clube de
Geraldes.
- No dia 1 de Novembro, participou num jogo de futebol com a equipa do Peniche
Community Club of Toronto.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 21 de
Outubro a 1 de Novembro:
Reuniões:
- Com elementos do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, nomeadamente com a
Adjunta de Direcção, Prof. Susana Pereira e Coordenadora do Departamento de Educação PréEscolar, Prof. Lígia Marques e seu o Secretário, Prof. Raul Santos, no âmbito da Componente de
apoio à Família nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar.
- Com a Dr.ª Cristina Rodrigues, representante do Grupo Modelo Continente
Hipermercados S.A., para instalação de um parque infantil e espaço sénior, numa zona de maior
proximidade possível ao estabelecimento comercial que esta empresa está a construir, em
Peniche. Informou que na pasta desta reunião se encontra a proposta de protocolo que estabelece
as regras de instalação destes equipamentos públicos no Parque do Baluarte.
- De elaboração do mapa mensal de trabalhos do Departamento de Obras Municipal.
- Com os responsáveis da zona da EDP, no âmbito das obras do Fosso das Muralhas.
- Com o STAL e com o Sintap, sobre diversos aspectos relacionados com os
trabalhadores.
- Do Conselho Consultivo referente aos Planos de Acessibilidade, promovida pelo
Município e a empresa MPL – Mobilidade Paula Teles.
Outras actividades e eventos:
- Na entrega de mobiliário ao jardim de infância do Lugar da Estrada.
- Na Conferência Internacional "Acessibilidade e Mobilidade para Todos", que teve lugar
no Auditório do Edifício Cultural do Município.
- Na entrega de prémios do Circuito Nacional Bodyboard Esperanças 2010, organizado
pela Península de Peniche Surf Clube.
- No almoço-convívio promovido pelo Centro de Actividades Recreativas e
Melhoramentos dos Casais do Júlio.
- Na Expo-Aves, promovida pelo Clube Ornitológico de Peniche, que teve lugar no
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antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche.
- Na iniciativa destinada à recolha de fundos para a recuperação do telhado do Atlético
Clube de Geraldes.
Prestou, ainda, as seguintes informações:
- Que na pasta desta reunião se encontra uma proposta do acordo a estabelecer com o
Município de Camariñas, em Espanha, no âmbito da actividade artesanal Rendas de Bilros,
tendo em vista o fortalecimento das relações de cooperação. Este protocolo será celebrado no
mês de Fevereiro de 2011. Segue-se um outro protocolo com o Município de Novedrate, em
Itália.
- Que o Município concluiu as obras de adaptação de uma sala de aula para biblioteca, na
EB n.º 5 de Peniche. A inauguração desta biblioteca teve lugar no dia 25 de Outubro e contou
com o apoio da Rede Nacional de Bibliotecas.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento das diversas actividades que se desenvolveram durante a Semana
Sénior.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Deu conhecimento da forma como decorreu a apresentação pública do GAC Oeste e das
diversas acções a que qualquer promotor se pode candidatar no âmbito deste projecto.
Informou que foram resolvidos os problemas existentes com o escoamento das águas
pluviais no Lugar da Estrada e na Varginha.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Perguntou se não poderia ser dado outro destino ao edifício que se encontra em
construção para instalação da Biblioteca Municipal, uma vez que tem uma área muito superior à
necessária para o fim a que se destina. Reconheceu que tem pressionado para que a obra se
conclua, mas que, na reunião passada, ao ser analisado o projecto de fachadas e face às
explicações dadas pelos técnicos, constatou as dificuldades de adaptar o já edificado às
exigências actuais da legislação sobre bibliotecas, nomeadamente ao nível da segurança contra
incêndios. O Senhor Vice-Presidente disse que, em tempos, este assunto já foi discutido e que se
havia concluído que a candidatura efectuada para obtenção de financiamento obrigou a este tipo
de edifício. O Senhor Director do DPGU deu conhecimento de que foi o IPLB que convenceu a
Câmara a pensar na construção de uma nova biblioteca. Haveria financiamento a vários níveis,
mas teria de ser construída uma BM2. Houve a tentativa de dividir o projecto em dois, uma BM
3 em Peniche e um pólo em Atouguia da Baleia, o que não foi aceite pelo IPLB. O projecto foi
desenvolvido pelo GAT, que apresentou um projecto muito dispendioso, obrigando a Câmara a
retirar algumas componentes ao projecto a candidatar. À medida que o projecto foi crescendo,
houve a necessidade de recorrer ao QREN, porque o IPLB não comparticipava o valor em causa.
O projecto actual correspondia às exigências do IPLB que acabou por não comparticipar a
construção. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que o projecto inicial levou-nos a um
projecto maior do que Peniche necessitaria. Por causa das condições financeiras do empreiteiro,
a obra parou e perdeu-se o direito aos fundos do IPLB. No actual QREN, afectou-se à
contratualização a biblioteca e o fosso das muralhas, no entanto, como o fosso ficou de fora,
permitiu transferir-se para a biblioteca parte significativa da comparticipação, para viabilizar o
projecto. O problema é que na contratualização só estão previstos alguns tipos de projectos
elegíveis. Nunca se colocou a hipótese de alterar o conceito do projecto. O Senhor Presidente
disse que tendo em conta a pressão política para dar andamento a este projecto e a oportunidade
em termos do QREN a Câmara terá de avançar para a conclusão da obra. Neste momento, face às
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expectativas que foram criadas, não é reversível, uma vez que foi lançado o anúncio do
concurso.
- Disse que urge tomar posição sobre os edifícios devolutos e terrenos não vedados, sitos
no centro urbano da cidade, de modo a obrigar os proprietários a fazerem intervenções. O Senhor
Presidente solicitou ao DPGU que informe sobre as vistorias efectuadas este ano a casas
degradadas, sitas na cidade, e o ponto de situação de cada um dos processos a que deram origem,
assim como dos terrenos não vedados que possam apresentar perigo para a segurança.
- Perguntou se já está definido o tipo de gestão do CAR Surf. O Senhor Presidente
informou que já se realizou uma reunião com o Instituto do Desporto de Portugal e que se irá
realizar outra com a Federação Portuguesa de Surf sobre o assunto.
- Perguntou qual o ponto de situação da elaboração do Orçamento Municipal. O Senhor
Vereador Jorge Abrantes informou que, no essencial, está a ser cumprido o cronograma pré-definido.
- Disse que, por variadas vezes, havia questionado o executivo se em 2010 iria ser usada
a opção gestionária e para quando e nunca obtivera resposta, e que agora constatava que, em
reunião com os sindicatos, tinha havido uma informação detalhada. Perguntou porque não lhe
disseram logo que não havia dinheiro. O Senhor Presidente esclareceu que o Orçamento de
Estado para 2011, com os cortes nas transferências para o Município, impôs esta decisão.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que, relativamente ao edificado que se encontra degradado, o Município deve dar
o exemplo, preservando os edifícios de que é proprietário.
- Perguntou qual o ponto de situação sobre a propriedade e usufruto da igreja de São
Bernardino, e deu conhecimento de que os muros do antigo convento se encontram a tombar
para a via pública. O Senhor Presidente informou que já solicitou informações ao Ministério da
Justiça, proprietário do imóvel, mas ainda não obteve resposta.
- Perguntou se já foi verificada a legalidade do funcionamento do Bar da Ilha, sito no
Baleal. O Senhor Presidente solicitou aos serviços que prestem informação.
- Disse que os horários de funcionamento dos bares, nomeadamente no Baleal,
continuam a não ser cumpridos.
- Perguntou qual o ponto de situação da manutenção da Equipa de Tratamento de
Peniche do CRI Oeste. O Senhor Presidente informou que teve conhecimento de que, das três
equipas existentes no Oeste, existe a pretensão de encerrar uma.
- Disse que teve conhecimento de que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia não
disponibilizou uma máquina para uma obra que o Município estava a efectuar em Geraldes,
perguntou o motivo da não disponibilização da máquina e disse que deve ser pago o valor já
deliberado referente à manutenção do referido equipamento. O Senhor Vice-Presidente informou
que o Município solicitou a máquina na véspera do início da obra e que o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia informou de que a máquina já estava ocupada.
- Perguntou se já foi verificado o estado do piso da estrada municipal que liga Atouguia
da Baleia à Bufarda.
- Disse que, no Alto Veríssimo, por detrás de uma urbanização nova, existe um esgoto a
correr a céu aberto, perguntou se aquando da aprovação desta urbanização se teve em conta esta
situação e que solução previa. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que a urbanização foi
aprovada após a CCDR ter autorizado o desvio da linha de água e que o problema está
identificado, encontrando-se programada uma intervenção dos SMAS, mas que ainda não está
agendada.
- Disse que, após a emissão da licença de obras, os SMAS demoram seis semanas a
instalar o contador da água para obras. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que iria solicitar
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informação mais precisa aos SMAS.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Disse que, enquanto vereador, não recebeu informação sobre a realização de duas
actividades que o Município promoveu, designadamente quanto à realização da Semana Sénior,
situação que não é habitual acontecer, perguntando o que se terá passado. O Senhor Presidente
disse que iria verificar o que se passou.
- Perguntou se o município esteve presente na reunião da CIM Oeste com o Senhor
Ministro da Obras Públicas. O Senhor Presidente informou que apenas participou na reunião a
Comissão de Acompanhamento, de que Peniche não faz parte, e que, por isso, apenas na próxima
quinta-feira saberá dos resultados dessa reunião.
- Disse que ainda não lhe foi entregue a documentação que solicitou sobre a candidatura
das Berlengas a Reserva da Biosfera da Unesco e que lhe chegou a informação de que a
candidatura estaria em risco. O Senhor Presidente informou que toda a informação sobre a
candidatura está disponível na página do Município na internet e que foram solicitados
elementos complementares.
- Disse que teve conhecimento da assinatura de um contrato de concessão à REN para
exploração de zona piloto da energia das ondas, nos concelhos de Marinha Grande, Leiria e
Pombal, e que, tendo em conta aquilo que muitas vezes é referenciado quanto ao nosso
posicionamento de vanguarda nos aspectos relacionados com a energia das ondas, perguntou se a
nossa zona marítima envolvente de Peniche não têm características técnicas para integrarem este
projecto de exploração. O Senhor Presidente informou que o projecto que está a ser desenvolvido
em Peniche tem a ver com uma tecnologia finlandesa de ondas de fundo e que se irá iniciar a
fase de pré-comercialização em Maio. Disse, ainda, que o único projecto aprovado pela UE é o
que está a ser implementado em Peniche.
- Disse que, com a demolição da ponte pedonal junto ao Baluarte da Misericórdia, os
peões têm que atravessar o fosso pela ponte rodoviária, que, por ter os amparos bastante
degradados, transmite uma má imagem a quem nela passa, designadamente a quem nos visita. O
Senhor Vice-Presidente disse que tomou nota da observação e que a nova ponte pedonal entrará
em funcionamento em Janeiro de 2011.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício, datado de 25 de Outubro de 2010, da Escola Secundária de Peniche,
agradecendo a colaboração do Município para a realização da actividade “24 horas ao ar livre”.
* Informação, datada de 29 de Outubro de 2010, da Divisão Administrativa, dando
conhecimento dos processos de contra-ordenação instaurados ao estabelecimento “Cocktail Bar”,
despachados pelo Senhor Presidente.
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
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Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Outubro de 2010.
* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego e contratos de
prestação de serviços ao serviço em Outubro de 2010.
* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais, nas quinzenas de 1 a 26 de
Novembro de 2010.
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
* A Câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou concede os seguintes
apoios:
1) Suportar os encargos com a aquisição de uma coroa de flores, para o Núcleo do
Concelho de Peniche dos Ex-Combatentes do Ultramar. (7718)
2) Um subsídio, no valor de 500,00 euros, ao Instituto Politécnico de Leiria, para
patrocínio do Encontro Internacional em Recursos Marinhos. (7329)
3) Um subsídio, no valor de 1000,00 euros, ao Instituto Politécnico de Leiria, para
patrocínio do IV Congresso Internacional de Turismo.
4) Trinta manilhas, de 30 cm de diâmetro, e quinze manilhas, de 20 cm de diâmetro, à
Freguesia de Ferrel, para aplicar num caminho agrícola, no valor estimado de 219,60 euros. (7588)
5) Cem sacos para lixo, de 169 litros, e cem sacos para lixo, de 50 litro, todo no valor
estimado de 23,00 euros, à Colónia Nossa Senhora dos Remédios.
6) Sacos para lixo, garrafas de água e dispensar o apoio logístico que materialmente seja
possível para a realização do Encontro Diocesano de Adolescentes, organizado pela Paróquia de
Peniche. (7843)
7) Assumir os encargos com a aquisição de troféus em acrílico, no valor estimado de
500,00 euros, e dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, para a realização da
quinta etapa do “Circuito Nacional Bodyboard Esperanças 2010”, organizada pelo Península de
Peniche Surf Clube. (8233)
8) Um subsídio, no valor de 2480,00 euros, ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia, para aquisição de material de desgaste para as Actividades de Enriquecimento Curricular.
9) Um subsídio, no valor de 1675,00 euros, ao Agrupamento Vertical de Escolas de
Peniche, para aquisição de material de desgaste para as Actividades de Enriquecimento Curricular.
10) Um subsídio, no valor de 1655,00 euros, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de
Ataíde, para aquisição de material de desgaste para as Actividades de Enriquecimento Curricular.
11) Diverso material, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para a reconstrução de um
muro, sito na Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da Baleia.
EDUCAÇÃO:
Conselhos Gerais:
* A Câmara, sob proposta do Senhor Vice-Presidente, deliberou aprovar a nomeação dos
representantes do Município adiante designados para integrarem os seguintes Conselhos Gerais:
Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche:
Jorge Alberto Bombas Amador
Francisco Manuel Pinto da França Salvador
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Raul Fernando Conceição dos Santos
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde:
Jorge Alberto Bombas Amador
Luís Lourenço Jorge Ganhão
Raul Fernando Conceição dos Santos
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia:
Jorge Alberto Bombas Amador
Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos
Raul Fernando Conceição dos Santos
Escola Secundária de Peniche de Peniche:
Jorge Alberto Bombas Amador
Raul Fernando Conceição dos Santos
Transportes Escolares:
* Foi presente um requerimento, em nome de Henrique Teodoro da Silva Pata, residente
em Geraldes, solicitando comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos,
a fim de poder frequentar a EB 2.3 D. Luís de Ataíde, de Peniche.
- Deliberado deferir.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
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 09.00 às 02.00 horas, com excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de
feriado, com encerramento às 03.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas,
denominado “Acquaviva”, sito na Praceta Francisco Custódio, na Consolação, de que é
explorador o Senhor Mário Manuel Antunes Patrício Agostinho.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 09.00 às 02.00 horas, com
excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, em que poderá funcionar até às 03.00
horas, com validade até 30 de Abril de 2011.
* Das 09.00 às 02.00 horas, com excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de
feriado, com encerramento às 03.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado
“Moby Dick Bar”, sito na EN 114, n.º 31 – cave, em Atouguia da Baleia, de que é exploradora a
sociedade Socidil – Actividades Hoteleiras, L.da.
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 09.00 às 02.00 horas, com
excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, em que poderá funcionar até às 03.00
horas, com validade até 30 de Abril de 2011.
* Das 08.00 às 03.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Zona R”,
sito na Rua das Escolas, n.º 25, em Atouguia da Baleia, de que é explorador o Senhor Romão
Alexandre Garcia dos Santos.
- Deliberado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vice-Presidente, que seja visado
o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com excepção das sextas-feiras, sábados e
vésperas de feriado, em que poderá funcionar até às 03.00 horas, com validade até 30 de Abril de
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2011.
* Das 07.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de cervejaria, denominado “Hot
Spot”, sito na Rua Francisco Jerónimo Ribeiro, n.º 2 r/c, na Consolação, de que é exploradora a
sociedade Aquafresh Unipessoal, L.da.
- Deliberado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vice-Presidente, que seja visado
o horário de funcionamento das 09.00 às 02.00 horas, com excepção das sextas-feiras, sábados e
vésperas de feriado, em que poderá funcionar até às 03.00 horas, com validade até 30 de Abril de
2011.
* Das 06.00 às 03.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café
Atlético”, sito na Rua Frei João da Santíssima Trindade, n.º 10, em Geraldes, de que é
explorador o Senhor Domingos da Luz Correia.
- Deliberado, por maioria, com o voto contra do Senhor Vice-Presidente, que seja visado
o horário de funcionamento das 06.00 às 02.00 horas, com excepção das sextas-feiras, sábados e
vésperas de feriado, em que poderá funcionar até às 03.00 horas, com validade até 30 de Abril de
2011.
O Senhor Vice-Presidente declarou que votou desfavoravelmente os três últimos pedidos
por considerar que, à semelhança dos bares das freguesias da cidade de Peniche e de Ferrel,
também os bares da freguesia de Atouguia da Baleia devem poder encerrar para além das duas
horas, todos os dias, quando o solicitem e não haja reclamações de incomodidade.
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
Foram presentes, para efeitos de aprovação, as seguintes minutas de protocolos a
celebrar:
* Com o Município de Camariñas para geminação dos dois municípios.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo de geminação a celebrar.
* Com a Modelo Continente Hipermercados, S.A., para construção do projecto “Um
Modelo de Parque”, no Parque do Baluarte, englobando infra-estruturas de um parque sénior e
um parque infantil.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar.
OBRAS MUNICIPAIS:
* Foi presente uma informação do Departamento de Energia e Ambiente, datada de 4 de
Novembro de 2009, dando conhecimento da necessidade de colocar uma vedação de protecção
de baloiço no parque infantil do Jardim Público, e consequente demolição das extremidades da
bancada existente, acompanhada do respectivo projecto e de estimativa orçamental, apresentada
pelo Departamento de Obras Municipais, datada de 18 de Outubro de 2010.
- Deliberado aprovar o projecto apresentado.
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA CONSTRUÇÃO DA
SEGUNDA FASE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PENICHE:
A Câmara deliberou, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
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Setembro, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido em 28 de Outubro de
2010, que, relativamente à obra referida em epígrafe, aprovou, em princípio, os projectos, peças
procedimentais e o lançamento da empreitada por concurso público urgente, nos termos previstos
no n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, e na secção VII do capítulo
II do CCP, publicado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, com o fundamento previsto na
alínea b) do artigo 19.º do CCP.
TOPONÍMIA:
* Na sequência das diversas manifestações dos moradores da Rua das Irmãs Vicentinas,
em Peniche, o Senhor Presidente perguntou aos restantes membros da Câmara se queriam
pronunciar-se sobre o assunto, tendo-se registado as seguintes intervenções:
O Senhor Vice-Presidente disse que se deve evitar alterar o nome de artérias com muitos
residentes, pelos problemas que acarreta, como foi o caso. Lembrou que foi efectuado um
inquérito aos residentes e que das 44 respostas obtidas 43 são a favor da designação de Estrada
dos Remédios. Que o inquérito foi realizado para se poder aferir a opinião do maior número de
residentes possível.
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que deveria de ser estudada a possibilidade
de se manter os dois nomes. Lembrou que este não é caso único, e que parte da Estrada Marginal
Norte também foi alterada para Avenida Mariano Calado.
O Senhor Vereador Carlos Amaral lembrou que este é já o terceiro troço da Estrada dos
Remédios a ter o nome alterado. Que alguns moradores, entretanto, já utilizam a designação de
Rua das Irmãs Vicentinas e que vão ter que alterar, outra vez, a sua morada. Que se abriu um
precedente ao realizar-se o inquérito. Defendeu que, se possível, a artéria fosse designada como
“Rua das Irmãs Vicentinas antiga Estrada dos Remédios”.
O Senhor Vereador Luís Ganhão disse que uma possível má deliberação não deverá levar
a uma outra má deliberação. Que a opção a tomar deverá ser a que mais facilitar a vida dos
residentes. Que a retornar-se à designação Estrada dos Remédios deverá ser encontrada outra
solução para homenagear a Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo.
O Senhor Presidente disse que, em 2004, votou favoravelmente a alteração porque partiu
do pressuposto de que a proposta teria sido devidamente trabalhada e tinha em conta o
reconhecimento ao trabalho das Irmãs Vicentinas. Apresentou a seguinte proposta à Câmara,
esclarecendo que esta nova proposta nada tem contra quem apresentou a proposta de alteração da
designação de Estrada dos Remédios para Rua das Irmãs Vicentinas ou contra os pressupostos
apresentados na altura:
«Tendo em consideração que a atribuição do nome de Rua das Irmãs Vicentinas à, até
então, designada Estrada dos Remédios foi feita sem a necessária consulta às respectivas Juntas
de Freguesias, conforme estipula o artigo 5.º do Regulamento Municipal de Toponímia e
Numeração de Polícia;
Tendo em consideração que esta artéria tem residentes desde há muitos anos, que, com
esta alteração, serão obrigados a alterarem a sua morada junto das diversas entidades públicas ou
privadas;
Tendo em conta que os moradores desta artéria se manifestaram de diversas formas para
que seja mantido o nome de Estrada dos Remédios;
Tendo em conta o reconhecimento que Peniche deverá ter para com a Congregação das
Irmãs de São Vicente de Paulo (Irmãs Vicentinas);
Proponho:
Que a referida artéria passe a designar-se, novamente, Estrada dos Remédios.
Que nas respectivas placas toponímicas se faça referencia de que também teve o nome de
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Rua das Irmãs Vicentinas.
Que se encontre uma forma digna de reconhecimento à Congregação das Irmãs de São
Vicente de Paulo pelo trabalho desenvolvido na área social em Peniche.»
- Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por maioria, com seis votos
a favor e a abstenção do Senhor Vereador Carlos Amaral.
PATRIMÓNIO:
Habitação social:
* A Câmara, na sequência das informações prestadas pelo Serviço de Acção Social,
Solidariedade e Habitação, deliberou atribuir os seguintes fogos:
- Ao Senhor José Daniel Calvinho, o fogo sito no Edifício Coosofi, Letra C – 2.º frente, e
fixar a renda em 59,53 euros mensais, conforme proposto.
- À Senhora Colmira Meca de Castro, o fogo sito na Rua das Redes, Bloco 6 – r/c-C, , e
fixar a renda em 23,75 euros mensais, conforme proposto.
- Ao Senhor Daniel Ferreira Alexandre, o fogo sito no Sítio do Calvário – Bairro Velho
da Fundação Salazar, Bloco 2 – 3.º esquerdo, e fixar a renda em 34,89 euros mensais, conforme
proposto.
* A Câmara, na sequência da informação do Serviço de Acção Social, Solidariedade e
Habitação, datada de 29 de Outubro de 2010, e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de
Maio, que define o regime de renda apoiada, deliberou concordar com a actualização das rendas
de casa bianuais 2010/2012, respeitantes aos Bairros Fernão de Magalhães, Valverde, Rua das
Redes, Rua dos Covos e Edifício Coosofi, conforme os cálculos apresentados.
TRÂNSITO:
* A Câmara deliberou aprovar o estudo apresentado pelo DPGU, para o cruzamento da
Rua Heróis do Ultramar com a Rua Arq. Paulino Montez, que prevê a criação de caixas de
viragem, devendo o projecto de semaforização ser adaptado ao estudo agora aprovado.
Deliberado, ainda, aprovar a implantação da rotunda prevista para o cruzamento das ruas
Heróis do Ultramar e General Humberto Delgado com a Avenida Papa Paulo VI.
PROPOSTA DE ALINHAMENTOS:
* Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente
uma proposta de alinhamento para a Rua do Moinho, em Casais de Mestre Mendo.
- Deliberado aprovar.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º 403/05, em nome de Mário Fernando Henriques Honorato, para construção
de uma habitação unifamiliar, na Rua do Moinho, n.º 5, em Casais do Mestre Mendo,
acompanhado de uma informação do director do DPGU, datada de 21 de Outubro de 2010,
propondo a desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, sita na Rua do Moinho,
em Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da Baleia, com a área de 4,56 m 2, e a sua
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alienação ao titular do processo.
- Deliberado propor à Assembleia Municipal, após a realização dos procedimentos
habituais, a desafectação da parcela de terreno do domínio público e a sua integração no domínio
privado do Município, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, devendo o titular do processo reembolsar o Município do valor das despesas
administrativas inerentes à tramitação do processo de desafectação.
Deliberado, ainda, que, no caso da Assembleia Municipal aprovar a afectação da parcela
de terreno acima referida ao domínio privado do Município, a câmara autoriza a sua alienação ao
Senhor Mário Fernando Henriques Honorato, ao preço de 25,00 euros/m2.
* Proc.º N.º 218/10, em nome de Maria de Jesus Conceição Sousa Santos, para
legalização de um estabelecimento comercial, sito na Avenida do Mar, n.os 74 e 76, em Peniche.
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do Igespar, nos termos da proposta do
chefe da DGUO, de 21 de Outubro de 2010.
* Proc.º N.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da,
para loteamento de um prédio rústico, sito em “Pisabarros”, Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de um pedido para terceira alteração ao loteamento.
- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste na alteração da área da cave
do lote n.º 26, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 20 de Outubro de 2010.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove horas e cinquenta 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, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento de Administração e Finanças, em
regime de substituição, a subscrevo e assino.

