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ACTA N.º 3/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2011:
Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, 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 trinta 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:
- Eduardo Batista, que disse ter solicitado a licença de utilização de uma moradia, sita na
Rua da Falcata, n.º 16, em Serra d'El-Rei, construída pelo seu pai, na década de setenta do século
passado, e que foi informado de que, por ter havido alterações ao projecto aprovado, não lhe
poderá ser emitida a referida licença sem que seja reposta a legalidade, nomeadamente no que
diz respeito ao alinhamento. Reconheceu que foi cometida uma ilegalidade, mas disse não
concordar com a imposição de recuar a moradia já edificada, uma vez que irá reduzir
substancialmente a área útil do edifício. O chefe da DGUO informou que, em 1972, foi emitida
uma licença de obras não tendo o projecto sido cumprido. Que, posteriormente, foi aprovado o
alinhamento da rua que teve em consideração a implantação aprovada para a moradia, estando,
actualmente, a câmara vinculada ao alinhamento aprovado. O senhor presidente da câmara disse
que a questão será apreciada pelos serviços do município. O senhor vice-presidente disse que o
alinhamento foi aprovado no início da década passada e que nas imediações existem mais três
situações iguais. Reconheceu que os alinhamentos são fundamentais e que devem ser cumpridos,
mas sem fundamentalismos.
- Virtuosa Leal, que mais uma vez se queixou de que o vizinho edificou uma moradia
ilegalmente e ocupou a serventia de sua casa. O senhor presidente informou que os problemas
entre vizinhos sobre propriedades privadas têm que ser resolvidos em tribunal e solicitou aos
serviços uma informação sobre o licenciamento da moradia referida pela munícipe.
- Maria José Barbosa, que mais uma vez veio relatar a sua preocupação com o
estacionamento de auto-caravanas na Consolação. O senhor presidente informou que a zona irá
ter uma intervenção em breve, a realizar pela ARH Tejo, que tem a jurisdição da zona. O senhor
vice-presidente disse que está a ser estudada, com a colaboração do Sporting Clube da Estrada,
uma alternativa para o estacionamento daqueles veículos na zona.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o senhor vereador Luís Ganhão que
solicitou um ponto de situação sobre o processo negocial para aquisição dos terrenos destinados
ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O senhor vice-presidente informou que o processo está
praticamente concluído, faltando uma última informação do DPGU. O senhor vereador Francisco
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Salvador sugeriu que após concluída esta fase do processo se faça uma apresentação pública da
proposta de estudo de loteamento.
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.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia
vinte e cinco de Janeiro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido
previamente distribuído pelos membros da câmara.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Carta, datada de 12 de Janeiro de 2011, da Associação de Solidariedade Social de
Ferrel, dando conhecimento dos novos órgãos sociais da associação, para o triénio 2011/2013.
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (892)
* Requerimento, datado de 27 de Janeiro de 2011, de Fábio Ruben Oliveira Fernandes,
solicitando a transferência da titularidade do lugar de terrado da feira mensal, que lhe foi
concedido por despacho de 17 de Novembro de 2010, para Orlando Carmo Fernandes.
- Deliberado indeferir.
* Proposta do senhor presidente da câmara, para aquisição de 50 exemplares da obra 1941-2001 Grupo Desportivo de Peniche – 60 anos de História, da autoria do senhor Albertino das
Neves.
- Deliberado adquirir 50 exemplares do livro, ao preço unitário de 10,00 euros.
* Informação, datada de 4 de Fevereiro de 2011, da Divisão de Acção Sócio-Cultural,
propondo a candidatura do projecto “Requalificação do Museu Municipal de Peniche: Pesca,
Construção Naval e Indústria Conserveira” ao objectivo 7 – Criação da Rede Cultural e
Patrimonial da Pesca do Oeste, acção 7.3 – Criação da Rede Museológica da Pesca, do Grupo de
Acção Costeira do Oeste. Foi feita uma apresentação do projecto pelos técnicos do município.
- Deliberado aprovar a candidatura, conforme proposto.
* Informação, datada de 4 de Fevereiro de 2011, da Divisão de Acção Sócio-Cultural,
propondo a candidatura do projecto “Museolização do Sítio Arqueológico do Murraçal da
Ajuda” ao objectivo 7 – Criação da Rede Cultural e Patrimonial da Pesca do Oeste, acção 7.1 –
Recuperação do Património Material e Simbólico da Pesca do Oeste. Foi feita uma apresentação
do projecto pelos técnicos do município.
- Deliberado aprovar a candidatura, conforme proposto.
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
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* Ofício n.º 71, datado de 25 de Janeiro de 2011, do Turismo do Oeste, dando
conhecimento do teor do ofício que remeteu ao presidente da Assembleia Geral do Turismo do
Oeste, sobre o Orçamento de Estado de 2011. (1086)
* Carta, datada de 26 de Janeiro de 2011, da Campanha Oeste Solidário, agradecendo o
apoio dispensado à “Operação Gorro Verde”, que angariou fundos para a instituição “Ajuda de
Berço”. (1203)
* Carta, datada de 21 de Janeiro de 2011, do Peniche Community Club of Toronto Inc.,
dando conhecimento da celebração do seu 30.º aniversário e convidando o senhor presidente da
câmara a estar presente na referida celebração. (1366)
* Informação, datada de 4 de Fevereiro de 2011, do Serviço de Turismo, dando
conhecimento das actividades que o município irá promover durante a época de Carnaval e
respectivos custos.
* Informação, datada de 7 de Fevereiro de 2011, do GAP, dando conhecimento de uma
deslocação do senhor presidente da câmara à Finlândia, no âmbito do projecto SURGE (Simple
underwater renewable generation of energy).
* Informação, datada de 7 de Fevereiro de 2011, do GAP, dando conhecimento da
realização do ciclo de conferências S.O.S. (Salvem o Surf), sob o tema “Salvar Ondas e Orlas
Marítimas – Exemplos da Califórnia”.
* Cartaz promocional da “Semana Tanto Mar 2011”, uma iniciativa do Fórum Estudante,
que se realizará em Peniche, de 1 a 7 de Setembro.
* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais, de 31 de Janeiro a 25 de
Fevereiro de 2011.
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro de 2011.
* 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 31 de Janeiro de 2011.
* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de Janeiro
de 2011.
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 conceder os
seguintes apoios:
1) Um subsídio, no valor de 806,17 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para
pagamento do fornecimento de energia eléctrica ao ATL daquela vila, no período compreendido
entre Janeiro e Dezembro de 2010. (587)
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2) Um subsídio extraordinário, no valor de 7725,00 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de despesas efectuadas com a Festa de Natal
2010. (683)
3) Um subsídio, no valor de 8325,00 euros, à Associação de Educação Física, Cultural e
Recreativa Penichense, destinado aos grupos participantes no Carnaval 2011, nos termos da
proposta do Serviço de Turismo, de 4 de Fevereiro de 2011.
4) Emprestar ao Clube de Fãs do Cantor Beto as cadeiras que o município tem
disponíveis, para a realização de um espectáculo, no dia 19 de Fevereiro. (752)
5) Sessenta quilos de sacos, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor estimado de 92,16
euros. (1063).
EDUCAÇÃO:
Transportes Escolares:
* Foi presente um requerimento, em nome de Cátia Sofia Delgado Ferreira, residente em
Casal Moinho, solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes
públicos, a fim de poder frequentar a Escola Técnica Empresarial do Oeste, em Caldas da
Rainha, e já não se encontrar abrangida pelo programa “Passe 4-18”.
- Deliberado deferir.
TABELA DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE:
A câmara, na sequência da proposta apresentada pela Divisão Financeira, deliberou aditar
ao Capítulo II (Parque de Campismo) da Tabela de Preço do Município de Peniche as seguintes
observações:
1.ª - -O preço devido pela emissão de documentação extraviada, alínea b) do artigo 21.º,
não será cobrado em casos comprovados de que a necessidade da sua emissão é resultante de
situações de força maior e alheias ao interessado, nomeadamente, furto, incêndio ou acidente.
2.ª - -Os preços referidos nos artigos 15.º a 18.º terão, de 1 de Outubro a 31 de Maio, um
desconto de 50%.
3.ª - -Os preços constantes do artigo 15.º terão os seguintes descontos, não acumuláveis
com os previstos na observação anterior:
a) Para os titulares de carta de campista e cônjuges – 25%.
b) Para os titulares de cartão jovem – 50%.
4.ª - -Os valores resultantes das reduções referidas nas observações 2.ª e 3.ª devem ser
arredondados nos termos do n.º 4 do artigo 4.º do RTTPMP.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, todos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:
- Das 11h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar 102”, sito na
Rua Cruz das Almas, n.º 102, em Peniche, de que é explorador o senhor Vasyl Marina.
- Das 07h00 às 22h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria
Baluarte”, sito na Avenida 25 de Abril, n.º 94, em Peniche, de que é explorador o senhor João
Carlos Santos da Silva.
- Das 07h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “A
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Paparoca”, sito na Rua 1.º de Maio, Loja 3, em Peniche, de que é exploradora a senhora Maria
Adelaide Oliveira.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Cool Bar”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 67, em Peniche, de que é exploradora a
senhora Liliana Rosaria Bértolo Soares.
- Das 10h00 às 02h00, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Memórias
Bar”, sito na Rua António Cervantes, n.º 68, r/c, em Peniche, de que é explorador o senhor João
Manuel Trindade Martins.
- Das 06h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Afrodite”,
sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 26, em Peniche, de que é explorador o senhor João António
Cardoso Estrelinha.
- Das 07h00 às 24h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “O
Marinheiro”, sito na Rua dos Pescadores, n.º4B, em Peniche, de que é exploradora a senhora Ana
Luísa Vicente Chagas.
- Das 07h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Canoa”,
sito na Rua 1.º de Maio, n.º 37, em Peniche, de que é explorador o senhor José Neves Oliveira.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Sarico’s
Café”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 55, r/c, em Peniche, de que é explorador o senhor
João Manuel da Copa Leitão.
- Das 07h45 às 24h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pastelaria
Céu Azul”, sito na Rua Francisco Sá Carneiro, n.º 53, em Peniche, de que é exploradora a
senhora Maria do Carmo Marques Oliveira Rosa.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Yellow”, sito na
Rua Pedro Cervantes Figueira, n.º 36, em Peniche, de que é explorador o senhor Mário António
dos Ramos Félix.
- Das 20h00 às 04h00, com excepção das noites de sexta-feira e sábados, que será das
20h00 às 06h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casa do Cais - Bar - Discoteca”,
sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche, de que é exploradora a empresa CGMM
– Vending, L.da.
- Das 05h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração, denominado
“Café/Restaurante Belas”, sito na EN 247, n.º 39, em Alto Veríssimo, de que é exploradora a
senhora Patrícia Alexandra Cardoso da Silva.
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
Foram presentes os seguintes requerimentos:
* Em nome de Isabel Maria Ferreira Neco Faustino, solicitando autorização para proceder
à colocação de uma esplanada e de um toldo, para apoio ao estabelecimento denominado
“Minhoto II”, sito na Rua Tenente Valadim, em Peniche.
- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 31 de Janeiro de
2011. (S1695/10)
* Em nome de Arnaldo Martins Ramos, solicitando autorização para proceder à
colocação de esplanada de apoio ao estabelecimento denominado “Pastelaria Avenida do Mar”,
sito na Travessa dos Mareantes, n.º 1, em Peniche.
- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 28 de Janeiro de
2011. (S1693/10)
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* Em nome de Aires e Perpétua, L.da, solicitando autorização para proceder à colocação
de esplanada de apoio ao estabelecimento denominado “Pastelaria Presidente”, sito na Praça
Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, e instalação de uma estrutura fixa para cobrir parte da
referida esplanada.
- Deliberado aprovar, nos termos do parecer técnico do chefe da DGUO, de 4 de
Fevereiro de 2011. (18/11)
* Em nome de Zhang Renwei, solicitando autorização para proceder à colocação de um
toldo, num estabelecimento sito no Largo 5 de Outubro, em Peniche.
- Deliberado aprovar e licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 28 de
Janeiro de 2011. (S1555/10)
* Em nome de Sardinha, Correia e Simão, L.da, solicitando autorização para colocar
diversos toldos, no estabelecimento “A Sardinha”, sito na Rua Vasco da Gama, em Peniche.
- Deliberado aprovar e licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 4 de
Fevereiro de 2011. (R1509/10)
* Em nome de Sociedade de Construções Madeira e Sales, L.da, solicitando autorização
para colocar um placar publicitário, junto à Estrada Municipal n.º 603.
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes na proposta do chefe da
DGUO, de 17 de Janeiro de 2011. (S1632/10)
TOPONÍMIA:
* Considerando as propostas apresentadas pela junta de freguesia de Atouguia da Baleia,
a câmara deliberou estabelecer os seguintes nomes de arruamentos:
- Rua do Moinho Velho, em Coimbrã, à artéria que nasce na Estrada Nacional 114 (junto
ao n.º 24) e segue no sentido norte.
- Rua das Gafas, em Coimbrã, à artéria que nasce na Rua de São José e termina na Rua da
Barragem.
HABITAÇÃO SOCIAL:
Alteração de titularidade:
Foram presentes os seguintes documentos:
* Informação, datada de 1 de Fevereiro de 2011, do Serviço de Acção Social,
Solidariedade e Habitação, propondo a alteração de titularidade do fogo sito no Bairro do
Calvário, n.º 74, em Peniche, em virtude do seu titular ter falecido.
- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo para Maria
Encarnação Silva Leitão e fixar a renda em 24,25 € mensais, conforme proposto, devendo ser
celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de
2010.
* Informação, datada de 7 de Fevereiro de 2011, do Serviço de Acção Social,
Solidariedade e Habitação, propondo a alteração de titularidade do fogo sito na Rua das Redes,
Bloco 2 – 1.º Dt.º, em Peniche, em virtude do seu titular ter falecido.
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- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo para Dília
Pereira da Cruz Zarro e fixar a renda em 24,25 € mensais, conforme proposto, devendo ser
celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de
2010.
PATRIMÓNIO:
* Foi presente uma informação, datada de 2 de Fevereiro de 2011, do Serviço de
Património, dando conhecimento de que houve necessidade de actualizar junto da Conservatória
do Registo Predial e do Serviço de Finanças alguns elementos referentes ao terreno que a
Câmara Municipal de Peniche deliberou alienar ao Centro Paroquial de Bem-Estar Social de
Atouguia da Baleia, em 10 de Abril de 2010, e propondo uma alteração à referida deliberação.
- Deliberado alterar a deliberação tomada em 10 de Abril de 2011, no sentido de passar a
constar que a venda se refere a todo o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
Peniche sob o n.º 1915, da freguesia de Atouguia da Baleia, actualmente inscrito na matriz
predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 8809, e não a uma parcela de terreno a destacar
do mesmo, uma vez que, presentemente, o prédio tem já a área de 3282,00 m2, mantendo-se o
restante teor da deliberação agora alterada.
* Foi presente um requerimento, em nome de Carlos Rosa Martins Marques, solicitando
esclarecimentos sobre a área de um prédio urbano, sito em Ferrel.
- Deliberado informar o requerente de que deve contratar os serviços de um topógrafo
para aferir se a área que ocupa corresponde à que se encontra registada.
* Carta, datada de 5 de Março de 2010, do Centro de Convívio e Cultura de Geraldes,
solicitando a tomada de posição relativamente à eventual aquisição de uma parcela de terreno,
sita em Geraldes, destinada à construção do Centro de Dia daquela colectividade, já presente em
reunião de 20 de Abril de 2010 e acompanhada, agora, de um estudo da DEPPC e de uma
informação do director do DPGU.
- Deliberado concordar com a proposta de estudo de loteamento elaborada pela DEPPC, que
abrange um prédio propriedade municipal e outra propriedade de privados, e concordar, em
princípio, com a proposta do director do DPGU de repartição dos lotes, a propor aos proprietários do
prédio privado, sendo ainda da responsabilidade do município a execução de todas as infra-estruturas. Deliberado, ainda, encarregar o vice-presidente da câmara, senhor Jorge Amador, de
encetar negociações com os proprietários do terreno privado. (AM)
ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL NA CIDADE DE PENICHE:
* A chefe da DEPPC apresentou o estudo efectuado para aferir a quantidade de lugares
de estacionamento para automóveis disponíveis na cidade e das possibilidades de criar novas
zonas de estacionamento.
- Tomado conhecimento.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º R1480/10, em nome de Imoplaneta - Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.da,
para informação prévia sobre a viabilidade de alterar o uso do edifício sito no lote 1-A, do
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Loteamento da Prageira, de serviços de apoio à actividade de pesca para estabelecimento
comercial e de serviços.
- Deliberado que o DPGU estude os critérios utilizados noutros empreendimentos da
zona, relativamente à questão do estacionamento, analise os estudos de ordenamento de trânsito
e acessibilidades aprovados para o local e apresente uma proposta de deliberação mais objectiva.
* Proc.º N.º 319/10, em nome de Mário Luís da Silva Ferreira dos Santos, para alteração
e ampliação de um edifício, sito na Avenida da Liberdade, n.º 92, em Serra d'El-Rei.
- Deliberado licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 2 de Fevereiro de
2011. Deliberado, ainda, sugerir ao promotor da obra que utilize pedra nos socos.
* Proc.º N.º L9/00, em nome de Ana Cristina Gomes Silvério Julião e Outros, para
loteamento de uma propriedade, sita na Travessa da Boa Vista, em Peniche, já presente em
reuniões anteriores e acompanhado, agora, do quinto pedido de alteração.
- Deliberado aprovar a quinta alteração ao loteamento, nos termos da proposta do chefe
da DGUO, de 14 de Janeiro de 2011.
* Proc.º N.º 261/09, em nome de Joaquim Conceição Vitória, para legalização de um
estabelecimento de bebidas e de uma moradia, sitos na Rua Raul Brandão, na ilha do Baleal. O
chefe da DGUO fez um resumo, para conhecimento de todos os membros da câmara, do
desenvolvimento do processo e dos seus antecedentes.
- Tomado conhecimento.
OBRAS DA EDP NO CONCELHO DE PENICHE:
Estiveram presentes na reunião os senhores engenheiros Paulo Cristino e Roxo Vaz, da
empresa EDP, para dar conhecimento ao executivo das obras que a empresa já concluiu, tem em
curso e previstas, na área do concelho de Peniche, e valores desse investimento.
O senhor presidente da câmara sugeriu que daqui a um ano se faça um ponto de situação,
em reunião de câmara, não invalidando que intercaladamente se façam informações sobre o
andamento das obras. Sugeriu, também, que a EDP faça uma nota para a comunicação social a
dar conhecimento das intervenções previstas. Solicitou que a EDP tivesse em conta a melhor
solução para o custo adicional que o Centro Social da Bufarda teve com o aluguer de um gerador
por ter havido um corte de energia no dia da sua festa anual. Frisou que existe uma boa
comunicação entre a EDP e o município e que gostaria que melhorasse ao nível do conhecimento
do que a empresa vai fazendo no concelho.
O senhor vice-presidente disse registar que o investimento da EDP é significativo e bom
para o concelho. Referiu que a zona de Serra d'El-Rei é a que mais avarias sofre durante o ano,
seguindo-se as localidades de Lugar da Estrada, Consolação, São Bernardino e casais Brancos, e
que a EDP deveria de apostar mais na rede subterrânea, atendendo aos elevados níveis de
corrosão da região. Disse que os senhores presidentes das juntas de freguesia não estão contentes
com a iluminação pública, reconhecem que tem havido investimento mas falha a manutenção.
O senhor vereador Carlos Amaral agradeceu a exposição apresentada e disse congratular-se com os investimentos referidos. Aludiu à falta de investimento na área de atendimento
público aos clientes da EDP, que, actualmente, têm que se deslocar à Avenida Monsenhor
Bastos, no extremo da cidade. Reconheceu a eficácia e o bom atendimento feito no local aos
clientes, mas sugeriu a criação de um ponto de atendimento no centro da cidade.
O senhor vereador Luís Ganhão disse congratular-se com o investimento previsto mas
gostaria que ainda fosse maior, pois a rede apresenta uma degradação acentuada, causadora de
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graves problemas. Disse que a EDP deve reagir quando recebe reclamações, nomeadamente
quanto à iluminação pública, tentando resolver as situações o mais rapidamente possível. Disse,
ainda, que deve haver abertura por parte da EDP quanto à colocação de torres em terrenos
privados.
O engenheiro Paulo Cristino disse que a EDP tem intenção de reunir-se de três em três
meses com representantes do município para ir fazendo um ponto de situação sobre o andamento
das obras. Disse, ainda, que será dado conhecimento da data do início de cada uma das obras
assim como da sua conclusão. Sobre as sugestões apresentadas, disse que daria conhecimento
delas a quem de direito dentro do Grupo EDP.
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 barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.
E eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro,
em regime de substituição, a subscrevo e assino.

