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ACTA N.º 5/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2011:
Aos dez dias do mês de Março 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.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apenas participou na reunião a partir das
quinze horas e dez minutos.
A Senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião até às dezassete horas e
vinte minutos, não tendo participado no período da ordem do dia.
O Senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião até às dezanove horas e trinta
minutos, não tendo participado na parte final do período da ordem do dia.
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:
- Anabela Sousa Vitorino, que solicitou informações sobre o andamento do processo de
gestão urbanística n.º L1/07, para loteamento de uma propriedade, sita na Rua Forte da Luz, em
Peniche. O Senhor Director do DPGU deu uma explicação sobre os últimos andamentos do
processo, nomeadamente as interpretações da CCDR-LVT e da ARH Tejo sobre os espaços
turísticos e o PROT. O Senhor Presidente referiu que o Município também tem interesse na
resolução do problema, uma vez que também é proprietário de terrenos na zona, mas que a
Câmara não pode tomar decisões que não estejam dentro da legalidade.
- António José Batim, que solicitou informações sobre o andamento de um requerimento
que apresentou ao Município. O Senhor Presidente informou que o assunto seria apreciado no
período da ordem do dia.
- Filipe Raimundo, que mais uma vez solicitou que a Câmara lhe atribuída uma habitação
social no Bairro do Calvário. O Senhor Presidente disse a questão da habitação social é um
problema complexo, que todos lamentam, mas que a Câmara apenas pode contribuir para atenuar
os casos mais graves, não tendo a obrigação de resolver os problemas de toda a gente. Informou
que o Bairro do Calvário irá ser recuperado, que algumas casas serão demolidas para se poderem
construir outras com mais condições, sendo que, de momento, na sequência da crise que o país
atravessa e da redução nas transferências do Estado para o Município, este não tem capacidade
financeira para resolver todos os problemas de habitação. A Senhora Vereadora Clara Abrantes
disse que existem 306 pedidos semelhantes ao do munícipe, muitos deles efectuados em data
anterior. Que lamenta, mas, neste momento, não existe habitação disponível para lhe atribuir.
- José Carlos Gafaniz, gerente da empresa Cor do Evento, que agradeceu ao Município
ter contratado o serviço da sua empresa para sonorização dos festejos de Carnaval.
- Orlando Jorge, que disse estar interessado na aquisição de madeiras ao Município. O
Senhor Presidente informou que a venda de bens do Município obedece a regras legais e que o
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assunto está a ser analisado pelo DEA.
- Vasco Lourenço, que disse necessitar que lhe seja emitida a licença de utilização de um
estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Avenida do Mar, em Peniche. 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, António José Correia:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 24 de Fevereiro, participou na reunião da Oeste CIM.
- No dia 25 de Fevereiro, participou na sessão de ordinária da Assembleia Municipal de
Peniche.
- No dia 26 de Fevereiro, recebeu um conjunto de pessoas ligadas ao Fórum Empresarial
da Economia do Mar.
- No dia 1 de Março, recebeu representantes do Vespa Clube do Oeste, para tratar de
assuntos relacionados com Encontro de Vespas do Oeste.
- No dia 3 de Março, participou na reunião do Conselho de Administração (CA) do
Centro Hospitalar Oeste Norte (CHON) com representantes dos seis municípios da área do
CHON. Informou que o CA mostrou disponibilidade para reunir com a Assembleia Municipal.
- No dia 3 de Março, participou na sessão pública de divulgação da forma de
funcionamento e organização dos cuidados de saúde primários locais, organizada pelo ACESON.
- No dia 4 de Março, participou numa reunião com o director e técnicos da CCDR-LVT,
sobre o PROT.
- No dia 9 de Março, participou numa reunião na Secretaria de Estado do Desporto, sobre
o CAR Surf.
- No dia 9 de Março, participou na recepção oferecida pelo Senhor Presidente da
República, no Palácio de Belém, tendo aproveitado a oportunidade para estabelecer contactos
sobre a rede de marinas, a energia das ondas e a as rendas de bilros.
Por fim, referiu-se à forma como decorreram os festejos de Carnaval e agradeceu aos
grupos participantes, à comissão organizadora, à 102 FM, aos Bombeiros Voluntários de Peniche
e aos trabalhadores do Município pelos seus contributos.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 22 Fevereiro
a 10 de Março corrente:
Reuniões:
- Com diversos trabalhadores do Município e representantes da ADEPE e ACISCP,
sobre o XII Festival Sabores do Mar/II Expo-Peniche.
- Com alunos do curso de Biologia Marinha e Biotecnologia da ESTM, sobre eventuais
apoios por parte do Município de Peniche ao XIV Encontro Nacional de Estudantes de Biologia,
que irá decorrer em Peniche, entre os dias 15 e 19 de Abril 2011.
- Ordinária da Assembleia Municipal de Peniche.
- Do Conselho de Administração dos SMAS.
- Para elaboração do Mapa de Trabalhos de Obras Municipais.
- De negociação para aquisição de terrenos para a instalação do Centro Escolar de
Atouguia da Baleia, com representantes da família Chagas, técnicos do Município e com o
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Presidente respectiva Junta de Freguesia.
- Pública, sobre o funcionamento dos Centros de Saúde da Região Oeste.
- Sobre as questões relativas ao Hospital de Peniche, onde defendeu que, passados alguns
meses da tomada de posse da Administração do CHON, exige-se o cumprimento integral do
acordo entre o Município de Peniche e o Ministério da Saúde, bem como o início das obras para
a instalação do SUB – Serviço de Urgência Básica.
Outras actividades e eventos:
- No jantar comemorativo do 32.º Aniversário do Rotary Clube de Peniche.
- Na recepção a um grupo de Rendilheiras de Vila do Conde, que visitou a Escola de
Rendas do Município de Peniche.
- No desfile de Carnaval Escolar, que envolveu cerca de 800 crianças do Concelho.
- Na abertura da ponte pedonal da obra do fosso da muralha, na passada sexta-feira, dia 4
de Março.
- Nos desfiles de Carnaval, uma iniciativa organizada pelo Município, que envolveu 16
grupos no Domingo e 17 grupos na Terça-feira, com a integração no corso de um grupo
proveniente de Casais do Júlio, totalizando cerca de 600 pessoas. O Senhor Vice-Presidente,
Jorge Amador, na qualidade de responsável pela organização do Carnaval 2011, agradeceu a
todos os grupos presentes, à Comissão de Carnaval, a todos os funcionários envolvidos, e aos
Bombeiros Voluntários de Peniche, o empenho no sucesso deste evento. Agradeceu, ainda, à
empresa de som Cor do Evento, a qualidade do trabalho realizado. Sublinhou o papel relevante
das mulheres em toda a dinâmica e organização do Carnaval de Peniche.
- Na sessão de poesia promovida pela Câmara Municipal, na EB 1 de Serra d’El-Rei,
com importante presença dos alunos do 4.º ano e docentes deste estabelecimento de ensino.
- Na iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, realizada no dia 8
de Março, no âmbito da comemoração do 100.º aniversário do Dia Internacional da Mulher.
- Numa reportagem televisiva, em directo para a RTP1, sobre o “Mês de Março – As
Rendas de Bilros regressam à Escola” e de promoção do Carnaval de Peniche.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu ainda conhecimento de que se deslocou às
instalações do Centro de Formação Profissional da Industria do Vestuário e Confecção (CIVEC),
em Lisboa, no âmbito da preparação dos desfiles que irão ter lugar na Mostra Internacional de
Rendas de Bilros, no próximo mês de Julho, em Peniche, nomeadamente com a escolha de 13
dos 30 coordenados (desenhos de fatos), realizados pelos alunos deste Centro. Destacou o grande
número de trabalhos apresentados, bem como a sua elevada qualidade, o que dificultou a
selecção. O Vice-Presidente, Jorge Amador, afirmou, que perante a qualidade dos trabalhos
apresentados, o êxito dos desfiles de moda está, desde já, garantido.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 24 de Fevereiro, participou na reunião do Conselho da Comunidade do ACESON.
- No dia 3 de Março, participou na Plataforma Supra-Concelhia do Oeste sobre
voluntariado.
- No dia 3 de Março, participou na sessão pública de divulgação da forma de
funcionamento e organização dos cuidados de saúde primários locais, organizada pelo ACES-ON.
Por último, felicitou os grupos participantes no corso de Carnaval e agradeceu a
disponibilidade de todos os intervenientes.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Prestou as seguintes informações:
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- Que, no dia 11 de Março, haverá reunião da empresa Águas do Oeste, para apreciação e
votação do relatório de contas, e que o Município de Peniche se irá abster-se, como manifestação
de descontentamento por os problemas da empresa não serem resolvidos, nomeadamente a
dívida dos clientes.
- Que, no dia 13 de Abril, está prevista uma visita a Peniche da Comissão das Pescas do
Parlamento Europeu.
- Que os SMAS irão aplicar uma coima à empresa adjudicatária da obra de saneamento
da Varginha, pelo atraso significativo na entrega da obra.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Regozijou-se pela forma como decorreu o corso de Carnaval e a qualidade do som
instalado. Sugeriu que a organização estudasse a ida a palco pelos grupos, para evitar que os
grupos seguintes não estejam tanto tempo de espera. O Senhor Vice-Presidente disse que alguns
grupos já colocaram a hipótese de não haver intervenção em palco e que o assunto será apreciado
oportunamente.
- Congratulou-se pela abertura da ponte pedonal da antiga comporta e sugeriu que se
acautele a entrada de veículos de menor porte na mesma e a concentração de lixos entre o piso
existente e o tabuleiro de acesso à ponte.
- Solicitou, mais uma vez, o relatório da monitorização efectuada ao canil ilegal sito na
Rua Cruz das Almas, em Peniche. O Senhor Presidente deu conhecimento do resultado da visita
efectuada ao local pela veterinária municipal.
- Deu conhecimento de que a iluminação pública se encontra apagada em algumas
artérias do centro da cidade, há vários dias. O Senhor Presidente disse que irá reiterar junto do
DEA a monitorização trimestral das intervenções da EDP no concelho, para dar conhecimento
em reunião de Câmara.
- Disse ficar contente por se ir apreciar a proposta de controlo de acesso de autocaravanas ao parque de estacionamento central da cidade e sugeriu a criação de condições para o
despejo das fossas dos referidos veículos e a colocação de sinalização convidativa para que os
mesmos estacionem nos locais que o Município irá disponibilizar.
- Relativamente ao CHON, disse que o Município deve mostrar desagrado pela forma
como o Hospital de Peniche está a ser espoliado sem contrapartidas.
- Perguntou qual o ponto de situação do arrendamento de uma moradia municipal, sita na
Rua de Santa Ana, Peniche. O senhor presidente informou que o assunto está a ser apreciado
juridicamente.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Congratulou-se pela forma como decorreram os corsos de Carnaval, destacando a
importância do empenho de cada um dos grupos intervenientes e a qualidade do som ambiente.
- Disse que lhe têm sido relatados alguns episódios que se passam no serviço de
urgências Hospital de Peniche, que classificou de degradantes, nomeadamente a exposição
íntima de alguns doentes perante os profissionais de demais utentes daquele serviço. O Senhor
Presidente deu indicação aos serviços para oficiarem o CHON no sentido de poderem informar
sobre o funcionamento do serviço de urgências, nomeadamente se têm recebido reclamação dos
utentes.
- Informou que já apresentou diversas reclamações à EDP sobre o mau funcionamento da
iluminação pública em determinados locais, mas que ainda não houve qualquer intervenção da
empresa para resolver esses problemas.
- Disse que o caminho marginante à albufeira da barragem de São Domingos se encontra
bastante degradado e que as águas provenientes dos terrenos cultivados, confinantes com o
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referido caminho, estão a ser escoados directamente para a barragem. Sugeriu que se faça a
manutenção das árvores que foram plantadas nas margens da albufeira. O Senhor Vereador Jorge
Abrantes disse que os SMAS já sugeriram ao DEA que seja criada uma equipa que faça
regularmente a manutenção das árvores plantadas.
- Referiu-se ao mau estado do piso da estrada que liga a vila de Atouguia da Baleia ao
lugar de Bufarda, por representar um perigo para o trânsito, assim como as bermas, pela sua
profundidade. O Senhor Vice-Presidente disse que o DOM está a intervir na estrada municipal
que liga os lugares de Ribafria e Bufarda e depois irá trabalhar na manutenção do piso do
caminho agrícola referido pelo Senhor Vereador.
- Disse ter conhecimento de que os moradores da zona onde se encontra instalado o
supermercado Modelo se queixam do barulho produzido, de dia e de noite, pelas cargas e
descargas efectuadas no supermercado. O Senhor Presidente deu indicação aos serviços para
solicitarem uma informação ao DEA sobre o assunto.
- Deu conhecimento de que, na Rua da Biquinha, em Ferrel, se encontra uma casa
parcialmente derrubada que está a ser utilizada para fins menos próprios. Disse ainda que a
derrocada foi consequência das obras realizadas num prédio confinante, pelo que não se poderá
culpar os proprietários da referida casa. O Senhor Presidente deu indicação aos serviços para
solicitarem uma informação ao DPGU e solicitem ao COM que realize uma vistoria ao local para
verificar a utilização que lhe está a ser dada.
- Disse que numa fazenda da Rua Cruz das Almas, entre Ferrel e Casais do Baleal, está a
ser construído um muro confinante com a via pública e perguntou se a obra está devidamente
licenciada. O Senhor Presidente deu indicação aos serviços para solicitarem uma informação
urgente ao DPGU sobre o assunto.
- Perguntou para quando está prevista a aplicação do regulamento de venda ambulante,
nomeadamente junto ao Mercado Municipal. O Senhor Presidente disse que o regulamento se
encontra em vigor, que já foi realizada uma reunião com o comandante da PSP onde o assunto
foi abordado e que, oportunamente, será apresentada uma proposta de solução para a instalação
dos vendedores que estão junto ao Mercado Municipal.
- Perguntou quando é que o Município paga à Freguesia de Atouguia da Baleia os
valores relativos às comparticipações no pagamento da reparação da retroescavadora e das obras
realizadas no cemitério daquela vila. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que os valores
estão em orçamento e que serão pagos assim que houver condições financeiras.
- Perguntou qual o fim da verba referida no mapa de controlo orçamental da despesa como
destinada ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que se
trata da cabimentação da verba destinada à execução do projecto. O Senhor Vice-Presidente
informou que foram apresentadas dezassete propostas na sequência do procedimento aberto para
contratação do serviço de execução do projecto.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Manifestou a sua satisfação pela conclusão e abertura da ponte pedonal.
- Manifestou, também, a sua satisfação pela forma como decorreu o Carnaval, sem
incidentes, à boa qualidade do som ambiente e à graciosidade e organização dos grupos. Sugeriu,
que fosse feito um esforço para que, em organizações futuras, estivessem presentes no corso
grupos das freguesias rurais, uma vez apenas só um grupo da freguesia de Ferrel se apresentou.
O Senhor Vice-Presidente disse que a zona rural tem uma realidade própria, que deve ser
valorizada, e lembrou que os grupos dependem da boa vontade e disponibilidade das pessoas.
- Saudou a proposta de condicionar o acesso de auto-caravanas ao parque de
estacionamento central da cidade, apresentando-se como alternativa aos auto-caravanistas, o
parque municipal de campismo e o parque da feira mensal.
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- Sobre a reunião com o CHON, disse que se está a chegar ao limite da paciência, e que o
conselho de administração deve explicar aos autarcas e à população o que se passa. Referiu que,
de facto, o que se constata é que as valências que existiam no nosso hospital foram desactivadas
e que uma boa parte do equipamento de que dispunha foi transferido. Tudo isto se tem vindo a
desenvolver sem que seja dada qualquer explicação, quer à população quer aos vários órgãos
autárquicos. Mostrou a sua preocupação pela instabilidade que esta situação tem criado junto dos
trabalhadores do hospital, uma vez que, também alguns deles, têm sido confrontados com
situações de mobilidade com que não estavam a contar. O Senhor Presidente disse que a questão
da mobilidade do pessoal é pertinente e deveria levar algumas pessoas a pensarem nas leis que
fazem.
- Perguntou qual o ponto de situação da Equipa de Tratamento de Peniche do CRI Oeste.
O Senhor Presidente da Câmara disse que houve dois contactos do executivo, um com o Senhor
Presidente do IDT e outro com a Senhora Ministra da Saúde, para lhes dar conta da situação e da
posição da Câmara sobre o assunto. Disse, ainda, que, considerando a diminuição de meios
financeiros que o Governo está a alocar ao IDT, a situação é preocupante.
- Perguntou, relativamente à perspectiva da instalação de uma pousada na Fortaleza, qual
o resultado da reunião que tinha sido agendada com o Grupo Pestana. O Senhor Presidente
informou que a reunião foi transferida para a tarde do dia 15 de Março.
- Referiu-se à falta de condições para a circulação de peões na Estrada dos Remédios, em
Peniche, e à velocidade praticada naquela via pelos automobilistas. Indicou que esta estrada está
na mesma situação que estava antes da instalação da Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar e que, presentemente, o fluxo de circulação de peões e viaturas, algumas com velocidade
excessiva, é substancialmente superior, podendo vir a possibilitar acidentes graves.
- Perguntou qual o ponto de situação dos processos resultantes das queixas apresentadas
sobre a realização de obras no terraço do prédio sito na Rua Garrett e Largo de São Paulo, em
Peniche. O Senhor Presidente deu indicação aos serviços para solicitarem uma informação ao
DPGU sobre o assunto.
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.
ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL NA CIDADE DE PENICHE:
* O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou à Câmara uma proposta para
colocação de dois pórticos na entrada e saída do parque de estacionamento central da cidade de
Peniche, para limitar o acesso de veículos com mais de 2,20 metros de altura ao referido parque.
- Deliberado aprovar a proposta apresentada.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º R28/11, em nome de Sociedade de Construções Madeira e Sales, L.da, para
informação prévia sobre a viabilidade de lotear dois prédio rústicos, sitos em “Vigária” e
“Amassada”, na vila de Atouguia da Baleia.
- Deliberado, por maioria, com quatro votos favoráveis e duas abstenções, dos Senhores
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Vereadores Francisco Salvador e Luís Ganhão, dar parecer desfavorável pelos motivos e com os
fundamentos constates na proposta do chefe da DGUO, de 22 de Fevereiro de 2011.
O Senhor Vereador Francisco Salvador declarou que se absteve porque o Plano de
Urbanização de Atouguia da Baleia ainda não está aprovado.
* Proc.º N.º L16/00, em nome de Tolca – Construção, Gestão Patrimonial e Comércio,
SA, para loteamento de um prédio rústico, sito na Fonte do Rosário, 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 23 de Fevereiro de 2011.
* Proc.º N.º 178/06, em nome de Penichense Gás, L.da, para legalização de um parque de
garrafas de gás, sito em Casal da Vala, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de
exposição apresentada em sede de audiência prévia e novo parecer da CCDR-LVT.
- Deliberado indeferir o pedido pelos motivos e com os fundamentos constantes na
proposta do chefe da DGUO, de 24 de Fevereiro de 2011.
* Proc.º N.º 333/10, em nome de António Maria Franco, para legalização de um
estabelecimento de bebidas, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 123, em Peniche.
- Deliberado aprovar e licenciar as alterações das fachadas do edifício e a instalação do
estabelecimento comercial, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 28 de Fevereiro de
2011.
* Proc.º N.º 325/09, em nome de Patrícia Santos Carreira, para construção de um
estabelecimento de hospedagem, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, já presente em
reunião anterior.
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nos termos da proposta do chefe da
DGUO, de 25 de Fevereiro de 2011.
* Proc.º N.º 109/10, em nome de Maria Manuela Conceição Henriques Bello, para
proceder a alterações num estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua José Estêvão,
n.º 56, em Peniche.
- Deliberado aprovar e licenciar as alterações da fachada do edifício e a instalação do
estabelecimento comercial, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 25 de Fevereiro de
2011.
* Proc.º N.º R34/11, em nome de Soficim, Investimentos Imobiliários, L.da, para
informação prévia sobre a viabilidade de legalizar as alterações efectuadas numa moradia
unifamiliar, sita na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 25, em Peniche.
- Deliberado dar parecer desfavorável pelos motivos e com os fundamentos constates na
proposta do chefe da DGUO, de 2 de Março de 2011.
* Processo para instalação de uma unidade autónoma de gás, em Vale do Grou, freguesia
de Atouguia da Baleia. O Senhor Director do DPGU esclareceu que a competência para
licenciamento do equipamento é da Direcção-Geral de Energia, deu uma explicação
pormenorizada sobre a localização proposta pela empresa Lusitaniagás e deu conhecimento do
parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
- A Câmara tomou conhecimento e, considerando o parecer da APA, deliberou
manifestar discordância e preocupação pela localização proposta, uma vez que pode condicionar
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o desenvolvimento futuro da zona e das actividades já instaladas, nomeadamente a empresa
Hortapronta.
Por se ter ausentado da reunião, por motivos pessoais, o Senhor Vereador Luís Ganhão
não participou na apreciação e votação dos assuntos que se seguem.
* Proc.os N.os R2019/05, R1497/08 e R1562/02, em nome de Deolinda Leal Santos,
Lindolfo Paulo Santos Doirado e António Antunes Soares, respectivamente, acompanhados de
informação do DPGU, datada de 28 de Fevereiro de 2011, sobre a regularização da propriedade
dos terrenos sitos na zona do Casal Pardal, em Ferrel.
- Deliberado optar pela permuta. (AM)
* Proc.º N.º L2/10, em nome de Bernardo dos Santos, para loteamento de parte de um
prédio rústico, sito no Casal Pardal, em Ferrel, já presente em reunião anterior.
- Deliberado aprovar definitivamente o estudo de loteamento, nos termos da proposta do
director do DPGU, de 3 de Março de 2011.
* 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 aprovar e licenciar as alterações da fachada do edifício e a instalação do
estabelecimento comercial, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 9 de Março de 2011.
* Proc.º N.º C15/10, em nome António José Garcia Batim e Outro, solicitando o destaque
de uma parcela de terreno, com a área de 1.064,60 m2, sita na Estrada Marginal Sul, em Peniche,
já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma carta do requerente, datada de
18 de Janeiro de 2011, solicitando que a construção do muro a sul da parcela remanescente fique
registada como responsabilidade do Município.
- Deliberado indeferir o pedido agora apresentado uma vez que a cedência de terrenos
para a via pública não será efectuada para benefício do Município, mas sim para benefício do
requerente, face às condições determinadas no Regulamento do Plano de Urbanização da Zona
Sul de Peniche, nomeadamente no que se refere à abertura provisória de acessos à Estrada
Marginal Sul.
* Foi ainda presente o ofício n.º 34/10 DSCST, datado de 17 de Novembro de 2010, da
Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento de que o
processo relativo ao pedido de autorização de localização de um estabelecimento comercial
Ecomarche foi declarado deserto, acompanhado de informação da DEPPC.
- Tomado conhecimento.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Carta, datada de Março de 2011, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção Social e
Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de duas bancas para
venda de brindes, nos dias 1 e 4 de Abril de 2011, uma banca na Praça Jacob Rodrigues Pereira e
outra na Avenida do Mar, em Peniche.
- Deliberado autorizar apenas a instalação de uma banca, na Praça Jacob Rodrigues
Pereira, e isentar do pagamento das taxas de ocupação da via pública, nos termos da alínea d) do
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n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP. (2896)
* Informação, datada de 3 de Março de 2011, do Serviço de Aprovisionamento,
solicitando autorização para que a despesa a realizar com a aquisição do serviço de desratização
e desinfestação do concelho inclua também estabelecimentos de ensino que não são da
administração do Município.
- Deliberado autorizar que o Município suporte a despesa para a realização do referido
serviço nas escolas EB 1.2.3 de Peniche, Secundária de Peniche, EB 2.3 de Atouguia da Baleia e
EB 2.3 D. Luís de Ataíde.
* Informação, datada de 3 de Março de 2011, do Serviço de Acção Social, Solidariedade
e Habitação, propondo a adesão do Município de Peniche ao projecto Informóvel, em parceria
com a ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, no âmbito do programa EDP
Solidária.
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido em 3 de
Março de 2011, que autorizou o Município de Peniche a fazer parte da parceria para candidatura
ao programa EDP Solidária, que tem como finalidade o desenvolvimento de actividades de
promoção da leitura, escrita e tecnologias de informação e comunicação, junto de crianças e
jovens das freguesias rurais do concelho, com abrangência da população idosa com o objectivo
do combate à solidão e infoexclusão. (AM)
* Proposta, datada de 10 de Março de 2011, do Senhor Presidente da Câmara, propondo a
oferta de uma salva de prata ao Peniche Community Club of Toronto INC, para assinalar o seu
30.º aniversário, homenagear aqueles que o fundaram, os que têm dado o seu melhor durante
estes 30 anos e os que o dirigiram e para ele contribuíram e como acto de reconhecimento a
todos os que têm contribuído para o desenvolvimento económico, social, cultural e desportivo da
sua terra natal.
- Deliberado deferir.
* Ofício n.º 272, datado de 3 de Março de 2011, do Turismo do Oeste, sobre a não
inclusão no Plano Estratégico Nacional para o Turismo do turismo náutico como produto
prioritário para o Oeste e dando conhecimento do seu descontentamento pelo facto e de que, em
sede de audiência prévia, irão apresentar documento exigindo que esse produto seja prioritário.
- Tomado conhecimento e deliberado reiterar as preocupações do Turismo do Oeste.
(3261)
A Câmara tomou ainda conhecimento do seguinte expediente:
* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais, de 7 de Março a 1 de Abril de
2011.
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Fevereiro 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 Fevereiro de 2011.
* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 10.03.2011 * Livro 102 * Fl.52

a Fevereiro 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 extraordinário no valor de 1350,00 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, e o apoio logístico que materialmente seja possível, para a
realização de um concurso de pesca desportiva. (1778)
2) Setecentos tijolos e duas latas de tinta de areia branca, à Freguesia de Serra d'El-Rei,
para aplicar no cemitério e nas instalações da freguesia, tudo no valor estimado de 298,10 euros.
(3411)
3) Um subsídio no valor de 250,00 euros, à Sociedade Filarmónica União 1.º de
Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, para a realização do 5.º Torneio de Sueca das 100
Equipas. (2247)
CONCURSO “RENDAS D’ESCRITAS”:
* Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente, para efeitos de aprovação, uma proposta de
normas de participação no concurso “Rendas d’Escritas”, 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 projecto “As Rendas de Bilros vão às Escolas”.
- 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 10h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cervejaria São
Pedro”, sito na Rua José Estêvão, n.º 97, em Peniche, de que é explorador o senhor Joaquim
Moreira Sabino.
- Das 12h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Taberna
Remédio Santo”, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 63, em Peniche, de que é exploradora a
senhora Maria da Conceição Pacheco Fernandes Simões.
- Das 10h00 às 04h0, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Maria
Caipirinha”, sito na Avenida do Mar, n.º 102, em Peniche, de que é exploradora a empresa Tô à
Toa, Unipessoal, L.da.
- Das 08h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Java House”,
sito na Avenida do Mar, n.os 14 e 16, em Peniche, de que é exploradora a senhora Tanny
Salvador Ribeiro Viralhadas.
HABITAÇÃO SOCIAL:
* A Câmara, na sequência das informações e propostas apresentadas pelo Serviço de
Acção Social, Solidariedade e Habitação, deliberou:
- Atribuir a titularidade do arrendamento do fogo sito no Bairro do Vale Verde – Rua
Luís de Camões, Bloco 8 - 1.º Dt.º, em Peniche, ao senhor Armando Vítor da Costa Santos e
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fixar a renda em 24,25 euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos
termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010.
- Alterar a titularidade do arrendamento do fogo sito no Bairro do Calvário – Rua 1.º de
Maio, Bloco 2 - r/c Dt.º, em Peniche, para a senhora Gisela Henriques Nobre, viúva do anterior
titular, e fixar a renda em 24,25 euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento,
nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010.
- Fixar a renda a pagar pelo senhor Jacinto Manuel Sales Soares, pelo arrendamento do
fogo sito no Bairro do Vale Verde – Rua Sacadura Cabral, Bloco 39 - 1.º Esq., em 24,25 euros
mensais, por motivos de alteração nos rendimentos do agregado familiar, devendo ser celebrado
contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010.
REUNIÕES DE CÂMARA:
A Câmara deliberou alterar a data para realização da próxima reunião ordinária, que
deveria ter lugar no dia 22 de Março, para o dia 23 de Março, quarta-feira, com início pelas 9.00
horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da Câmara e com
dispensa de convocação escrita.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e trinta e cinco 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.

