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ACTA N.º 4/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011:
Aos vinte e dois 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, Francisco Manuel Pinto da França Salvador, Hélia Susana Brás Neves Calé e Carlos
Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de
Peniche.
A Senhora Hélia Calé encontrava-se a substituir o Senhor Luís Lourenço Jorge Ganhão,
que comunicou a sua ausência nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos.
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, António José Correia:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- Nos dias 26 de Janeiro e 9 de Fevereiro, participou nas reuniões do Conselho Executivo
da Oeste CIM.
- No dia 27 de Janeiro, participou no seminário organizado pela ADRO sobre
Oportunidades na Regeneração Urbana.
- No dia 27 de Janeiro, assistiu a uma palestra, organizada pelo Rotary Clube de Peniche,
onde o Eng.º Luís Faria relatou a sua experiência no campo de refugiados de Kakuma-Quénia, na
gestão dum projecto de responsabilidade social visando a implementação de meios de produção
de energia solar para várias aplicações.
- No dia 31 de Janeiro, esteve presente na sessão de abertura da Convenção sobre
Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pela Cercipeniche.
- No dia 2 de Fevereiro, reuniu-se com o Senhor Padre Pedro Silva para tratar de
assuntos relacionados com a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e a Parceria para a
Regeneração Urbana.
- De 3 a 6 de Fevereiro, esteve presente em diversas actividades promovidas pela
Nauticampo.
- No dia 3 de Fevereiro, no âmbito da participação pública, participou numa sessão de
esclarecimento sobre o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, dedicada à pesca e à
aquacultura.
- Nos dias 7 e 21 de Fevereiro, reuniu-se com os parceiros do município para a
organização do Festival Sabores do Mar e Expopeniche 2011, que se realizarão de 8 a 17 de
Julho.
- De 14 a 16 de Fevereiro, deslocou-se à Finlândia, no âmbito do projecto SURGE
(Simple underwater renewable generation of energy).
- No dia 17 de Fevereiro, participou na assembleia-geral da ASSECOS.
- No dia 17 de Fevereiro, no âmbito da participação pública, participou numa sessão de
esclarecimento sobre o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, dedicada aos novos desafios
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e oportunidades.
- No dia 17 de Fevereiro, participou na conferência da S.O.S. (Salvem o Surf), sob o
tema “Salvar Ondas e Orlas Marítimas – Exemplos da Califórnia”.
- No dia 18 de Fevereiro, reuniu-se com a Associação dos Bombeiros Voluntários de
Peniche.
- No dia 21 de Fevereiro, participou na reunião do Conselho Directivo da ADRO.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 24 de
Janeiro a 21 de Fevereiro corrente:
Reuniões:
- Com estudantes de Biologia da ESTM, no âmbito de eventuais apoios por parte da
autarquia ao Encontro Nacional de Estudantes de Biologia – “Um olhar sobre o Mar”, que terá
lugar em Peniche, de 15 a 19 de Abril do corrente ano.
- Esteve presente no programa da Inspecção Geral de Educação à “Gestão Curricular na
Educação desde o pré-escolar até ao final do Ensino Básico”, que teve lugar na sede do
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.
- Com a empresa Lusitaniagás.
- Com os Presidentes de Juntas de Freguesia e técnicos municipais, sobre o Mapa de
Obras Municipal.
- Do Conselho de Administração dos SMAS.
- Com os órgãos sociais dos Bombeiros Voluntários de Peniche.
- Com diversos funcionários do Município, sobre o Carnaval Escolar 2011, que se
realizará no próximo dia 4 de Março, caso as condições climatéricas o permitam.
- Com o Coordenador do Parque Municipal de Campismo, Dr. Ricardo Graça, e com os
Directores dos Departamentos de Obras Municipais e de Energia e Ambiente, Eng.º Francisco
Silva e Nuno Cativo, respectivamente, para apreciar o conjunto de intervenções a efectuar no
Parque Municipal de Campismo.
- Com a Comissão do Carnaval 2011, para abordar diversos assuntos relacionados com a
organização dos corsos de 6 e 8 de Março.
- Com o DAF/DEA sobre a situação de concessão perpétua de sepulturas do Cemitério
Municipal. Informou que, a partir desta semana, irá iniciar-se os procedimentos para concessão
do talhão 11, seguindo-se os talhões 14, 15 e 16.
- Com os parceiros do Festival Sabores do Mar, que terá lugar na cidade de Peniche, de 8
a 17 de Julho do corrente ano.
- Ordinária da Câmara Municipal de Peniche.
- Com a Federação de Triatlo de Portugal, sobre o evento “28.º Triatlo – Cidade de
Peniche”, a realizar no próximo dia 4 de Junho.
- No âmbito do XII Festival Sabores do Mar/II Expo-Peniche, juntamente com
representantes da ADEPE, ACISCP e promotor da Expo-Peniche 2011.
- Com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia e o Director do DOM
sobre intervenções a efectuar nas localidades de Geraldes e Casais do Júlio.
- Com o Coordenador do Parque Municipal de Campismo, Dr. Ricardo Graça, e as
Chefes das Divisões Administrativas e de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, Dr.ª
Margarida Gonçalves e Arq.ª Etelvina, respectivamente, no âmbito do arrendamento dos
edifícios comerciais existentes no Parque Municipal de Campismo.
- Com a Direcção dos Bombeiros Voluntários de Peniche.
- Com o representante da Resopark, Senhor Ricardo Vieira, sobre eventual alargamento
de zonas taxadas.
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- Com técnicos do Município, sobre a concessão perpétua de terrenos no cemitério
Municipal de Peniche.
- Com o Comandante Operacional Municipal e os seis Presidentes de Junta do Concelho
de Peniche, promovida por si, com carácter de urgência, sobre o mau tempo previsto para os
próximos dias.
- Com o Presidente da Direcção da Associação Cultural e Desportiva de Ferrel.
- Nas instalações da ASICS, no sentido de apurar quais os patrocínios por parte da
empresa à XXXII Corrida das Fogueiras.
Outras actividades e eventos:
- No dia 31 de Janeiro, participou no workshop de Rendas de Bilros de Peniche,
realizado nas instalações do Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e
Confecção (CIVEC), na Covilhã. Esta iniciativa, além da participação do Senhor VicePresidente da Câmara, Jorge Amador, contou com a participação de cerca de 30 formandos e
formadores deste Centro e teve como principal objectivo a sensibilização para a arte de fazer
renda de bilros e a aquisição de competências para aplicação deste produto artesanal em
vestuário e acessórios de moda. De realçar que o protocolo estabelecido entre o Município de
Peniche e o CIVEC prevê que este Centro de Formação desenvolva novos produtos de design de
vestuário e acessórios de moda com a aplicação de Rendas de Bilros de Peniche.
- No lançamento do livro de autoria do Senhor Albertino das Neves, Grupo Desportivo
de Peniche – 1941/2001 – 60 anos de história. Informou que a iniciativa teve lugar no passado
Sábado, dia 5, pelas 19h00, no Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche. Na
mesa, para além do autor, estiveram o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Senhor
Jorge Amador; o Presidente da actual direcção do GDP, Senhor Ivo Chalabardo; e o VicePresidente da Associação de Futebol de Leiria, Senhor Manuel Mendes Nunes. Na assistência
estavam alguns amigos e familiares do autor, bem como alguns ex-atletas e dirigentes do GDP.
A primeira palavra coube ao Senhor Jorge Amador que, para além de recordar alguns episódios
da história do GDP, fez a resenha da história do livro agora lançado, realçando a importância dos
dados nele contidos e, sobretudo, a perseverança do seu autor. Ao Senhor Albertino das Neves
coube falar em seguida, tempo que aproveitou para agradecer a todos (particulares, empresas e
instituições) quantos ao longo destes últimos dez anos o ajudaram a concretizar esta obra,
realçando o trabalho dos técnicos do Município de Peniche que, nesta última fase, mais
contribuíram para a edição deste livro. O Senhor Ivo Chalabardo recordou também alguns
episódios da história do clube, que acompanha desde a infância, parabenizando o autor por esta
iniciativa. O Senhor Manuel Mendes Nunes realçou a importância da edição de um documento
deste género para a história do desporto no distrito, e até no país, frisando o papel que tiveram –
e têm – nas comunidades, as colectividades desportivas e o desporto em geral. No fim, houve
tempo para uma saudação especial ao Senhor José Casimiro, o único jogador ainda vivo do lote
de jogadores iniciais do GDP, que recebeu das mãos do Senhor Ivo Chalabardo um cachecol do
clube, uma bola assinada pela actual equipa e uma caneta comemorativo do 70.º aniversário do
GDP, assinalado no passado dia 30 de Janeiro.
- No dia 19 de Fevereiro, esteve presente no “Festival Hidro-Carnaval 2011”, evento
organizado pelas Piscinas Municipais.
- A convite do Clube de Fãs do Beto, esteve presente no 2.º espectáculo de homenagem
ao cantor Beto, que teve lugar na Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa
Penichense.
- Esteve presente na entrega de prémios da 20.ª Expo-Aves e 2.º Festival do Canário de
Porte, organizados pelo Clube Ornitológico de Peniche.
Informou, ainda, que os serviços do DOM estão a efectuar a manutenção do Parque
Urbano, nomeadamente vedação, bancos e papeleiras em madeira.
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Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 26 de Janeiro, no âmbito do ACES-ON, reuniu-se com o município de Nazaré,
para análise dos problemas de saúde existentes naquele concelho.
- No dia 27 de Janeiro, participou no seminário organizado pela ADRO sobre
Oportunidades na Regeneração Urbana.
- No dia 28 de Janeiro, reuniu-se com a Associação dos Bombeiros Voluntários de
Peniche.
- No dia 2 de Fevereiro, participou na reunião do Conselho Executivo do ACES-ON.
- No dia 2 de Fevereiro, no âmbito do ACES-ON, reuniu-se com o município de
Alcobaça, para análise dos problemas de saúde existentes naquele concelho.
- No dia 9 de Fevereiro, participou numa reunião sobre o Festival Sabores do Mar 2011.
- No dia 10 de Fevereiro, reuniu-se com um representante da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, sobre o rastreio que irá decorrer no Concelho de Peniche de 10 de Março a 2 de Junho,
destinado a mulheres entre os 45 e os 69 anos. As mulheres irão ser convocadas por carta e foi
feito apelo para que não faltem ao rastreio, dada a importância do mesmo na saúde da mulher.
- No dia 10 de Fevereiro, reuniu-se com a equipa de alfabetização e no eixo
correspondente à cidadania informou que vão ser desenvolvido por vários parceiros do GPS.
- No dia 12 de Fevereiro, esteve presente na abertura da exposição de Paulo Louzeiro,
que está patente no Edifício Cultural do Município de Peniche.
- No dia 14 de Fevereiro, participou na audição parlamentar sobre “Políticas de
Juventude”, que decorreu na Sala do Senado da Assembleia da República.
- No dia 15 de Fevereiro, reuniu-se com diversas entidades sobre a delimitação do
domínio público na ilha da Berlenga.
- No dia 17 de Fevereiro, participou no workshop sobre avaliação familiar, no âmbito do
GPS.
- No dia 18 de Fevereiro, assistiu à apresentação de um trabalho da Azimute 270 sobre
reflexões sobre associativismo jovem.
- No dia 21 de Fevereiro, participou na reunião da comissão alargada da CPCJ. Deu
conhecimento ao executivo de que a Segurança Social deixou de financiar um técnico de reforço
para acompanhamento da CPCJ. A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar o seu repúdio
pela falta de recursos.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento de que as águas da albufeira da barragem de São Domingos se
encontram acima da cota máxima.
- Felicitou os serviços do município pela eficiente implementação do novo sistema de
gestão documental.
- Informou que a empresa Deloitte está a fazer um estudo sobre o abastecimento de água
e saneamento “em baixa”.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Referiu que o revestimento do restaurante Nau dos Corvos está degradado, o que não
dignifica o local e sugeriu que se tomem medidas para resolver a situação.
- Disse que é fundamental que se marque a passadeira para peões, na Rua do Farol, em
Peniche, já referida em reuniões anteriores. O Senhor Vice-Presidente disse que os pintores estão
a fazer trabalhos de manutenção no Parque Urbano e que, posteriormente, marcaram a referida
passadeira.
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- Perguntou qual o ponto de situação das negociações para aquisição dos terrenos
destinados ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O Senhor Vice-Presidente informou que a
negociação será fechada dentro de dias e que o processo não se encontra parado, uma vez que se
continua a desenvolver noutros âmbitos.
- Perguntou para quando está previsto o arranque das obras de reforço da ponte entre
Bolhos e Ribafria. O Senhor Presidente da Câmara informou que o projecto terá que ser
elaborado por serviços externos ao município.
- Perguntou se já existe definição por parte do DPGU sobre o local possível para a
construção dos armazéns da Freguesia de Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente da Câmara
disse que este assunto é um compromisso que quer concretizar, sendo a definição do local um
obstáculo. O Senhor Director do DPGU explicou os problemas existentes.
- Referiu que a área envolvente ao Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia está com
pouca dignidade e sugeriu que se preparasse o estudo para se abrir o acesso ao logradouro da
Coopeniche pelo lado norte. O Senhor Presidente da Câmara disse que o arranjo exterior à igreja
de São José é prioritário e que as infra-estruturas do loteamento municipal que permitirão o
acesso à Coopeniche pelo lado norte terão que ser feitas pelo município e terão custos.
- Perguntou qual o ponto de situação da consolidação das diversas arribas da Consolação,
nomeadamente junto ao forte.
- Disse que há três meses que solicita uma vistoria ao canil ilegal sito na Rua Cruz das
Almas, em Peniche, e que ainda não obteve resposta, sendo que a única coisa que quer saber é se
o número de animais sofreu alteração. O Senhor Presidente da Câmara informou que a
veterinária municipal fez o que lhe era legalmente possível, nomeadamente uma notificação à
proprietária do edifício, envolvendo outras entidades, contudo a senhora não abriu a porta. Disse,
ainda, que já sugeriu à referida técnica para envolver a APAP no processo.
- Perguntou se a localização do terreno onde será instalada a unidade autónoma de gás
foi apreciada pelo município. O Senhor Presidente da Câmara informou que a Lusitânia Gás tem
um local em vista e já solicitou o licenciamento à Agência Portuguesa do Ambiente, e que
entretanto já solicitou à empresa que envie uma cópia do processo para que também seja
apreciado pela câmara, sendo que neste momento ainda não existe nenhuma decisão tomada por
qualquer órgão do município.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Perguntou qual o ponto de situação da reposição da legalidade no sítio da Água Doce,
em Casais do Baleal. O Senhor Presidente da Câmara informou que já houve uma redução
significativa de coisas no local, que uma situação já se encontra clarificada e que existem outras
situações que ainda estão por resolver, tendo a nova jurista do município recebido já instruções
para retomar o processo.
- Perguntou qual será a forma de participação do Município de Peniche na Bolsa de
Turismo de Lisboa. O Senhor Presidente da Câmara informou que será uma participação
diferente dos anos anteriores uma vez que quem pagou a participação dos municípios foi a Oeste
CIM, pelo que apenas caberá um pequeno espaço a cada um, sendo que sobre Peniche haverá um
desdobrável, a representação das rendilheiras e imagens em 3D sobre a etapa do Campeonato do
Mundo de Surf.
- Perguntou qual o ponto de situação da acção inspectiva realizada ao Município de
Peniche pela IGAL. Referiu que esta inspecção-geral não divulgou no seu sítio, na internet, nem
o seu relatório nem o contraditório do município, divulgando apenas o despacho tutelar e o
parecer final, ao contrário da prática verificada nas inspecções realizadas a outros municípios. O
Senhor Presidente da Câmara disse que, durante o primeiro semestre de 2009, houve uma
inspecção sectorial da IGAL ao Município de Peniche. Dessa inspecção foi elaborado um
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relatório, que lhe foi remetido em Dezembro de 2008, e do qual deu conhecimento ao executivo
de então. Face ao teor do relatório, o município apresentou a sua resposta em contraditório. A
IGAL não achou procedentes as justificações apresentadas pelo município e elaborou um parecer
final, que teve a concordância do Secretário de Estado da Administração Local, onde sugere que
seja participado ao Magistrado do Ministério Público junto ao Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria algumas matérias. Neste momento, o município já apresentou a sua defesa junto do
TAFL e aguarda o desenvolvimento do processo. Outra questão levantada pelo relatório da
IGAL é o exercício da tutela da legalidade, que na prática se trata da obrigação do actual
Presidente da câmara mandar demolir algumas construções edificadas, há muitos anos,
ilegalmente, existindo situações que não são só da responsabilidade do município mas também
de outras entidades por se encontrarem em zonas de REN e RAN.
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
oito de Fevereiro, 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:
* Ofício n.º 01/CAOTPL, datado de 4 de Janeiro de 2011, da Assembleia da República,
solicitando o parecer da câmara sobre o Projecto de Lei n.º 452/XI, que propõe a elevação da
povoação de Ferrel à categoria de vila.
- Deliberado emitir parecer favorável à elevação da povoação de Ferrel à categoria de
vila. (299)
* Carta, datada de 9 de Fevereiro de 2011, da Associação Cultural, Desportiva e
Recreativa de Casais de Mestre Mendo, dando conhecimento dos novos órgãos sociais da
associação, para o biénio 2011/2012.
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (2137)
* Requerimento, datado de 31 de Janeiro de 2011, de Paulo José Graça dos Santos,
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 Maria Teresa Santos Custódio Graça.
- Deliberado autorizar a alteração da titularidade, nos termos da proposta do DEA, de 16
de Fevereiro de 2011.
* Requerimento, datado de 8 de Fevereiro de 2011, de Maria Luísa Torres Cláudio
Santos, 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 Dionísio Graça dos Santos.
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- Deliberado autorizar a alteração da titularidade, nos termos da proposta do DEA, de 16
de Fevereiro de 2011.
* Requerimento, datado de 11 de Fevereiro de 2011, de José António Rodrigues Seabra,
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 Josué Rodrigues Seabra.
- Deliberado autorizar a substituição temporária, nos termos da proposta do DEA, de 16
de Fevereiro de 2011.
* Informação n.º 8, datada de 14 de Fevereiro de 2011, do Departamento de Energia e
Ambiente, apresentando proposta de listagem de prioridades para a atribuição de lugares que
venham a ficar disponíveis no novo recinto da feira mensal.
- Deliberado aprovar.
* Informação n.º 19/2011, datada de 1 de Fevereiro de 2011, do Departamento de Energia
e Ambiente, dando conhecimento dos procedimentos e condicionantes legais a que se encontra
sujeita circulação do comboio turístico.
- Deliberado dar parecer favorável à exploração municipal, prevista no artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de Outubro, e solicitar ao IMTT a renovação da autorização
especial de circulação do comboio turístico.
* Informação, datada de 18 de Fevereiro de 2011, da Divisão Administrativa, propondo a
abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal, conforme previsto no Mapa
de Pessoal para 2011.
- Deliberado autorizar a abertura dos procedimentos, conforme proposto. (AM)
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência:
* Ofício n.º 25/11, datado de 1 de Fevereiro de 2011, da junta de freguesia de Conceição,
dando conhecimento do teor do ofício que remeteu ao Senhor Ministro da Administração
Interna, sobre a forma como decorreu o acto eleitoral de 23 de Janeiro último, naquela freguesia.
(1434)
* Ofício n.º 13121, datado de 8 de Fevereiro de 2011, do Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico, dando conhecimento de que foi aprovado o relatório
de estudo de incidências ambientais de aproveitamento de energia das ondas – WaweRoller.
(2070)
* Carta, datada de 8 Fevereiro de 2011, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, dando conhecimento de que a
direcção daquela associação, que havia apresentado um pedido de demissão colectivo, em 23 de
Novembro de 2010, deliberou, por unanimidade, retirar o referido pedido de demissão. (1841)
* Carta n.º 30/2011, datada de 21 de Janeiro de 2011, da Oeste Sustentável, sobre a
certificação, em termos energéticos e de qualidade do ar interior, dos Paços do Município,
Edifício Cultural do Município e Piscinas Municipais. (1079)
* Publicação intitulada A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência.
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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) Trinta manilhas de 30, cinquenta manilhas de 40, trinta manilhas de 50 e vinte sacos
de cimento, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para ser aplicado em diversos caminhos
agrícolas, tudo no valor estimado de 664,60 euros. (9628)
2) Dez litros de tinta de esmalte de cor vermelha, cinco litros de tinta de aparelho para
ferro, cinco litros de tinta de cor preta para ferro e lixas para madeira, à Freguesia de Ajuda, para
manutenção de bancos de jardim, tudo no valor estimado de 209,80 euros. (1492)
3) Vinte e cinco metros de guia de cimento n.º 8, à Freguesia de São Pedro, para aplicar
nas caixas delimitadoras dos ecopontos, no valor estimado de 25,75 euros. (1503)
4) Autorizar a utilização gratuita do autocarro municipal, no dia 13 de Março de 2011,
pelo Sporting Clube da Estrada, para deslocação da Banda do Carvalhal àquela localidade, no
valor estimado de 90,00 euros. (1324)
5) Autorizar o Serviço de Carpintaria do Município a aplicar diversas prateleiras nas
instalações da Delegação Concelhia de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa, no valor estimado
de 147,28 euros. (2535)
6) Apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado na
informação do Serviço de Acção Social, Solidariedade e Habitação, ao Núcleo Regional do Sul
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para a realização de um rastreio ao cancro da mama, entre
os dias 9 de Março e 3 de Junho de 2011. (2484)
7) Um subsídio no valor de 500,00 euros e o apoio logístico que materialmente seja
possível, para a realização do XIV Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, organizado
pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, e isenção de taxas pela emissão de
licenças municipais. (2506)
CONCURSO DE RECEITAS “SEI COZINHAR DE FORMA SAUDÁVEL”:
* Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente, para efeitos de aprovação, uma proposta de
normas de participação no concurso de receitas “Sei cozinhar de forma saudável” destinado a
todos os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico no ano lectivo 2010/2011, no
concelho de Peniche, a desenvolver no âmbito do Regime de Fruta Escolar.
- Deliberado aprovar as referidas normas. (AM)
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 06h00 às 22h00, para o estabelecimento de pastelaria, denominado “O Pão
Quente”, sito na Travessa do Bom Sucesso, n.º 6, em Peniche, de que é explorador o Senhor
Humberto Pedro Conceição Santos.
- Das 09h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da Praia”,
sito na praia do Baleal, de que é exploradora a empresa André Nunes, Unipessoal, L.da.
- Das 07h00 às 01h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “República”, sito
na Rua 1.º de Dezembro, n.º 118, em Peniche, de que é exploradora a Senhora Dina Maria
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Cardoso Silva.
- Das 06h00 à 01h00, para o estabelecimento de bebidas e padaria, denominado “Doce
Dia”, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 4, em Ferrel, de que é exploradora a empresa Fernanda Paula,
Unipessoal, L.da.
- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado
“Mar e Sol”, sito na Avenida da Praia, n.º 100, em Consolação, de que é exploradora a empresa
Norberto Hipólito, L.da.
* Foi presente uma carta, datada de 18 de Fevereiro de 2011, da ACISCP, solicitando o
alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas no
concelho de Peniche durante os dias de Carnaval, de 4 a 8 de Março.
- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do artigo 16.º do regulamento respectivo, o
que deverá comunicar-se à GNR e PSP. (2444)
HABITAÇÃO SOCIAL:
Atribuição de fogo:
* Foi presente uma informação, datada de 18 de Fevereiro de 2011, do Serviço de Acção
Social, Solidariedade e Habitação, propondo a atribuição do fogo sito no Bairro do Vale Verde,
Bloco 4 r/c esquerdo, em Peniche, ao agregado familiar da Senhora D. Susana Maria Ferreira
Marques e apresentando cálculos para estabelecimento do valor de renda a pagar.
- Deliberado atribuir o fogo e fixar a renda em 75,00 euros mensais, conforme proposto,
devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de
Dezembro de 2010.
PROPOSTA DE ALINHAMENTOS:
* Elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente
uma proposta de alinhamento para a Avenida 25 de Abril e Rua António Videira, em Peniche.
- Deliberado aprovar o plano de alinhamentos proposto, propor a permuta de terrenos
prevista na planta de trabalho do referido plano e solicitar ao proprietário do terreno confinante
com as duas artérias que o vede, com vedação compatível com a sensibilidade e dignidade do
local, nas condições do parecer do DPGU, datado de 6 de Janeiro de 2011.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º L6/90, em nome de Fernando Teófilo Costa, para loteamento de uma
propriedade, sita em Casal Pardal, limite de Ferrel, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de um pedido de alteração à planta síntese.
- Deliberado aprovar a rectificação à planta de síntese do projecto de loteamento urbano,
nos termos do parecer técnico do chefe da DGUO, de 11 de Fevereiro de 2011.
* Proc.º N.º L3/10, em nome de José Rui Cordeiro Pinto Mulher e Filhos, L.da, para
loteamento de uma propriedade sita em “Vale da Cal”, limite de São Bernardino.
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido por não cumprir integralmente as condições referidas nas deliberações de 7 de
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Junho de 2004, 20 de Setembro de 2004 e 25 de Junho 2007, contidas no processo n.º L20/01.
Os Senhores Vereadores Francisco Salvador e Carlos Amaral declararam lamentar que,
neste momento, se tome uma decisão condicionada por um Plano de Urbanização que está em
elaboração desde 2004.
* Proc.º 215/10, em nome de Ricardo Nuno Remédios Leal, para construção de um
edifício destinado a comércio, na Avenida da Liberdade, n.º 72, em Serra d'El-Rei.
- Deliberado aprovar e licenciar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 14 de
Fevereiro de 2011. Deliberado, ainda, sugerir ao promotor da obra que utilize pedra nos socos.
* Proc.º N.º 197/10, em nome de Cercipeniche, CRL, para proceder a alteração no
edifício sito na Rua Dr. João de Matos Bilhau, em Peniche, acompanhado de um pedido de
isenção de taxas.
- Deliberado isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, ao abrigo do n.º 3
do art.º 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Peniche.
* Proc.º N.º 31/10, em nome de Calé – Indústria e Comércio, L.da, para legalização de
alterações ao edifício sito na Rua das Amoreiras, n.os 24 e 26, em Peniche, acompanhado de
informação do SMAS sobre a execução de ramais independentes.
- Deliberado prescindir da execução de ramais independentes, considerando que se
mantém o tipo de uso da fracção. A Senhora Vereadora Hélia Calé não participou na apreciação
e votação deste assunto.
* Proc.º N.º R1771/10, em nome de Carlos Manuel Ramos Pinheiro, para informação
prévia sobre a viabilidade de instalar uma unidade de alojamento local na fracção “A” do prédio
sito na Praceta da Aroeira, em Consolação.
- Deliberado emitir parecer desfavorável, por violar as regras do loteamento e criar uma
rotura, formal e funcional, na galeria comercial existente, afectando assim, manifestamente, a
vocação do local e a imagem do conjunto já edificado.
* Proc.º N.º R1545/10, em nome da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
para informação prévia sobre a viabilidade de instalar uma estação de serviço de lavagem de
automóveis, na Rua dos Alcatrazes, em Peniche, em parte do terreno vendido pelo município
para a construção do quartel da corporação sob condição de não lhe ser dado outro destino sem a
prévia e expressa autorização da câmara.
- Deliberado autorizar a Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche a instalar
uma estação de serviço de lavagem de automóveis, numa parcela de terreno, com a área de cerca
de 755,00 m2, sita na Rua dos Alcatrazes, em Peniche, que faz parte do prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1112, da freguesia de Ajuda, nos termos
da memória descrita e justificativa e demais documentação que se encontra junto ao pedido de
informação prévia. Deliberado, ainda, informar a Associação dos Bombeiros Voluntários de que
deve encontrar solução dentro das suas instalações para a substituição dos lugares de
estacionamento que serão suprimidos com a instalação do novo equipamento.
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS:
A câmara, considerando os procedimentos que têm vindo a ser adoptados nos últimos
anos, deliberou conceder tolerância de ponto a todo o pessoal do município nos dias 7 e 8 de
Março de 2011 (Carnaval), na tarde do dia 21 de Abril de 2011 (Páscoa) e no 26 de Dezembro de
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2011 (Natal).
Mais foi deliberado que os serviços que não encerram em dias de feriado, exceptuando o
Museu Municipal, devem manter o pessoal indispensável ao seu funcionamento, podendo os
trabalhadores que asseguram esses serviços ficar dispensados de se apresentarem ao serviço num
outro dia, em termos a definir pelos respectivos dirigentes, e que os serviços administrativos, no
dia 21 de Abril, devem encerrar às 12h30.
REUNIÕES DE CÂMARA:
Considerando que a próxima reunião ordinária, que terá carácter público, coincide com
dia de Carnaval, dia em que, nos termos da deliberação anteriormente tomada, será concedida
tolerância de ponto ao pessoal do município; e que, por motivos de agenda, a mesma não se
poderá realizar no dia útil imediato, nos termos da deliberação de 26 de Outubro de 2009, a
câmara deliberou alterar a data para realização da referida reunião, para o dia 10 de Março,
quinta-feira, com início pelas 14.30 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos
os membros da câmara e com dispensa de convocação escrita.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove 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.

