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ACTA N.º 8/2011 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 5 DE ABRIL DE 2011: 
 
Aos cinco dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 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 Vice-Presidente, que presidiu, eram catorze horas e 
trinta e cinco minutos. 

O Senhor Presidente da Câmara, António José Ferreira Sousa Correia Santos, não parti-
cipou na reunião por se encontrar no estrangeiro, em representação do Município. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
Após ter declaro aberta a reunião, o Senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de 

Presidente, deu a palavra aos cidadãos presentes que manifestaram intenção de intervir, apresen-
tando-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: 

 
- Francisco Casimiro Rocha Santos, que agradeceu a realização da obra que está a ser fei-

ta na conduta de saneamento, na Rua João Paulo II, em Ribafria, onde reside. Queixou-se do 
tempo que a sua execução está a demorar e deu conta dos transtornos causados, ao impedir o 
acesso ao seu armazém. O Director Delegado dos SMAS explicou que se trata de uma obra no 
subsolo, onde existem infra-estruturas de água, nomeadamente a conduta que abastece as povoa-
ções da zona, e, por isso, não pode ser feita com recurso a máquinas, pelo que, por ser um traba-
lho manual, se torna mais demorado. 

- Carlos 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, e manifestou o seu desagrado por o assunto ainda não estar resolvido. O Director do 
DPGU explicou, mais uma vez, que o processo não se encontra parado por responsabilidade do 
Município. Que se aguarda uma tomada de posição por parte da CCDR-LVT e da ARH Tejo, 
não tendo estas entidades um prazo para se pronunciarem. Informou, ainda, que o Senhor Presi-
dente da Câmara, sempre que tem oportunidade, tem lembrado a estas entidades a urgência na 
resolução do assunto. 

- Joaquim Manuel Marques Leal, que solicitou que a Câmara o ajude a resolver o pro-
blema do seu estabelecimento, sito na Avenida da Praia, em Peniche, nomeadamente na ligação 
da energia eléctrica, uma vez que o investimento que fez ainda não está amortizado. O Senhor 
Vice-Presidente propôs que o assunto fosse incluído na ordem do dia, o que foi aceite por todo o 
executivo. 

- Maria José Barbosa, que, mais uma vez, veio relatar a sua preocupação com o estacio-
namento de auto-caravanas na Consolação. Perguntou, também, se não pode ser demolida a ins-
talação que serviu de apoio de praia, sita na praia da Consolação, junto à fonte, por se encontrar 
devoluta e muito degradada. O Senhor Vice-Presidente informou que as situações de trânsito têm 
estado a ser tratadas pela respectiva comissão e que têm sido tomadas muitas medidas, não se 
podendo acorrer a todos os lados ao mesmo tempo. O Chefe da DGUO esclareceu que os apoios 
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de praia são da competência da ARH Tejo, estando um projecto aprovado para substituição 
daquela estrutura, contudo, a concessionária ainda não deu início à obra, estando a ARH Tejo 
ocorrente desta situação. 

- Francisco Martinho, morador na vila de Atouguia da Baleia, que se queixou que uma 
família de etnia cigana se instalou num terreno municipal, sito no bairro onde reside, construindo 
barracas, sem quaisquer condições higio-sanitárias, e deixando que os animais, nomeadamente 
cavalos, deambulem por tudo o bairro livremente. O Senhor Vice-Presidente informou que o 
caso tem estado a ser acompanhado por ele, pela Senhora Vereadora Clara Abrantes, pela Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia e pela GNR. A Senhora Vereadora Clara Abrantes disse que 
a família que se encontra instalada no Casal de Santa Bárbara se desentendeu e dividiu, tendo 
uma das facções se instalado naquele local. Reconheceu que a situação não é boa para quem ali 
reside e clarificou que não é aceite pela Câmara mas não é de fácil resolução, por não haver for-
ma de realojamento. Disse, ainda, que ao contrário de informação que foi veiculada, não autori-
zou a construção de qualquer barraca, até porque não o poderia fazer, por não ter competência 
para isso. O Senhor Vereador Carlos Amaral disse já ter confirmado pessoalmente a situação 
relatada pelo munícipe. Referiu que situações como esta, de ocupação ilegal de terrenos, não 
podem ser permitidas, tanto mais que se trata dum loteamento já consolidado, com várias mora-
dias habitadas e outras em comercialização. Salientou o facto dos cavalos andarem livremente 
pelo loteamento constituindo, não só um perigo para os moradores, como também uma questão 
de saúde pública. O Senhor Vereador Luís Ganhão disse ser uma questão que o preocupa e que 
tem acompanhado o caso. Lembrou que quem investiu na aquisição de uma casa naquele bairro 
ficou com as expectativas goradas porque o comportamento das pessoas daquela etnia não é o 
mais adequado para bairros daquela natureza. Defendeu que a Câmara deve manter os seus terre-
nos limpos, para ser exemplo para os particulares e por uma questão de coerência, uma vez que 
os intima para limparem os terrenos de que são proprietários e não limpa os terrenos municipais. 

- Floriete Martins, que disse ser residente junto ao supermercado “Continente” e que antes 
do início das obras de construção foi feita uma vistoria à sua casa, por iniciativa dos promotores do 
estabelecimento, voltando a haver nova vistoria após a sua conclusão, tendo sido apurado que a sua 
casa sofreu danos provocados pelas referidas obras. Passados seis meses após a conclusão das 
obras, ainda não foi contactada por ninguém para procederem às reparações necessárias. Queixou-
se, também, de não ter rede no seu telemóvel, julgando que é consequência de qualquer equipa-
mento existente no referido supermercado. Queixou-se, ainda, de, na sequência de obras realizadas 
pela empresa “Tolca” na via pública, ter caído, fracturado o nariz e partido os óculos; que já solici-
tou à referida empresa o ressarcimento do valor dispendido e esta se recusa a fazê-lo. O Senhor 
Vice-Presidente aconselho a munícipe a dirigir-se ao supermercado para expor o assunto ao geren-
te, que, por certo, a ajudará a resolver os seus problemas. Relativamente à relação com a empresa 
“Tolca”, iria ver o que poderá ser feito por parte dos serviços municipais. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara: 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 23 de Março 

a 5 de Abril corrente: 
Reuniões: 
- Ordinária da Câmara Municipal de Peniche. 
- Com a direcção da Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho, sobre o fun-

cionamento do Jardim de Infância e algumas intervenções a efectuar no exterior do edifício. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 05.04.2011 * Livro 102 * Fl.69 

- Com elementos representantes da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas, 
sobre Campeonato Euro-Africano de 2011. 

- Com o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche. 
- Extraordinária da Câmara Municipal de Peniche. 
- Com o Director do DEA, Eng.º Nuno Cativo, e o Coordenador do Parque Municipal de 

Campismo, sobre diversas intervenções a levar a efeito naquele equipamento. 
- Com a direcção da Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã, 

sobre melhoramentos a efectuar no edifício da colectividade. 
- De elaboração do mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas de obras municipais, da 

responsabilidade do Departamento de Obras Municipais. 
- Com a direcção da Associação Académica da Escola Superior de Turismo e Tecnolo-

gias do Mar, no âmbito de eventuais apoios por parte do Município à Semana Académica, a ter 
lugar no próximo mês de Maio. 

Outras actividades e eventos: 
- Na iniciativa “As Rendas de Bilros Regressam à Escola” que teve lugar em todas as 

escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Peniche, envolvendo cerca de 1200 alu-
nos. Informou que esta iniciativa visou divulgar e fomentar a arte da Renda de Bilros junto dos 
mais jovens e contou com a presença de dezenas de Rendilheiras a trabalhar ao vivo, junto da 
comunidade escolar. 

- Na entrega de prémios do torneio de futsal feminino “Torneio Inter-Juntas de Freguesia 
da Cidade de Peniche”, que teve lugar no Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2.3 D. Luís de Ataíde. 

- No almoço convívio e entrega de prémios do Torneio de Sueca, promovido pela Asso-
ciação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais do Mestre Mendo. 

- Nas comemorações do Dia da Unidade da Guarda Nacional Republicana - Comando 
Territorial de Leiria. 

- Na tomada de posse dos novos órgãos sociais da União Desportiva e Cultural de São 
Bernardino. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, felicitou os novos corpos sociais, dese-
jou-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções e manifestou-lhes toda a abertura da 
autarquia para colaborar nas suas actividades. 

- Na iniciativa denominada “Dia do Turismo”, promovida pelo IPL, que contou com a 
participação dos Senhores Embaixadores da Lituânia, Letónia e Estónia. 

O Senhor Vice-Presidente informou, ainda, que o Dia do Estudante, comemorado a 24 de 
Março, foi assinalado pelo Pelouro da Educação do Município de Peniche, em articulação com os 
Agrupamentos de Escolas do Concelho, e contou com a apresentação da animação digital de “Uma 
Simples História”, escrita por Joaquim Meireles, com o lançamento do concurso “Rendas 
d’Escritas”, com a distribuição a todas as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico no 
Concelho de Peniche de um puzzle alusivo ao tema e, ainda, com a dinamização de diversas acti-
vidades lúdicas. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, agradeceu o empenho de todos os que 
contribuíram para o êxito desta importante acção de promoção de Rendas de Bilros de Peniche. 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, confor-

me se indica: 
- Participou numa reunião da parceria GPS, no dia 23 de Março, sobre alfabetização e 

alimentação. 
- Participou no fórum sobre associativismo e voluntariado, promovido pela Azimute. 
- Participou, em Alcobaça e Caldas da Rainha, nas sessões públicas de divulgação da for-

ma de funcionamento e organização dos cuidados de saúde primários locais, organizadas pelo 
ACES-ON. Informou que em Caldas da Rainha houve duas sessões, uma na sede do concelho, 
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com pouca participação da população, e outra na freguesia de Alvorninha, destinada às freguesias 
daquela zona do concelho, com cerca de trezentas pessoas a assistir e participar. 

- Participou no encontro das CPCJ do Oeste, que teve como tema a violência doméstica e 
a sua influência nas crianças e jovens. 

- Assistiu, no dia 25 de Março, à apresentação do projecto “Primário Clic”, no âmbito do 
Programa de Respostas Integradas (PRI). 

- No âmbito da Semana da Juventude, participou na mostra fotográfica que se realizou no 
planalto das Cezaredas. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que a Comissão de Pescas do Parlamento Europeu fará uma visita a Peniche, 

nomeadamente ao porto de pesca, no dia 13 de Abril, com início pelas 16h00. 
- Deu conhecimento de que a Assembleia Geral da Valorsul não se concluiu, porque os 

municípios que já eram sócios, antes da “AMO Mais” entrar na sociedade, manifestaram o seu 
desagrado pela dívida de alguns municípios do Oeste, que ascende a seis milhões de euros, sendo 
que Peniche deve cerca de duzentos mil euros respeitantes aos últimos meses. 

- Comunicou que, no âmbito do QREN, irá participar, na próxima quinta-feira, numa 
reunião com a “Mais Centro - Programa Operacional da Região Centro” e os restantes municí-
pios que a integram. 

- Informou que, até ao dia 12 de Abril, serão entregues aos senhores vereadores os 
documentos da prestação de contas para apreciação e votação na próxima reunião. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Perguntou quando termina o prazo para conclusão da obra de construção do CAR Surf. O 

Senhor Vice-Presidente informou que a obra está a andar a bom ritmo e que, na próxima reunião, 
trará um ponto de situação da mesma para conhecimento da Câmara. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
- Considerando o período de Verão que se aproxima, alertou para a necessidade de des-

matar do Pinhal Municipal do Vale Grande, que se encontra com uma vegetação muito densa e 
alta. O Senhor Vice-Presidente disse que irá colocar a questão ao DEA para saber o que foi feito 
e o que está previsto fazer. 

- Disse que alguns bares, nomeadamente no Baleal, estão a encerrar após o horário que 
lhe está fixado. O Senhor Vice-Presidente disse que irá inteirar-se da situação. A Directora do 
DAF aproveitou para informar da publicação do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, que 
simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas actividades económicas no âmbito da 
iniciativa “Licenciamento zero”. A Câmara solicitou que o gabinete jurídico estude a nova legis-
lação, o actual Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Venda ao Público e de Prestações de Serviços do Município de Peniche e o trabalho que foi ela-
borado para alteração ao referido regulamento e apresente uma proposta do que é necessário para 
adaptar o regulamento à nova legislação. Devendo ser efectuado o mesmo trabalho para o Regu-
lamento sobre Publicidade e para a Tabela de Taxas e Licenças e apresentada uma proposta de 
Regulamento de Ocupação da Via Pública. 

- Perguntou se o estabelecimento “Gira-Discos” tem licença de utilização. A Directora 
do DAF informou que o processo está concluído, tendo sido apresentada toda a documentação 
legalmente necessária para a emissão da licença. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
Solicitou um ponto de situação sobre a ocupação de terrenos municipais no Concelho, 
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designadamente os que se situam nas marginais norte e sul, questões já levantadas em interven-
ções anteriores. O Senhor Vice-Presidente disse que numa próxima reunião será prestada a 
informação solicitada. 

 
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 vota-
ção nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos, nos 
termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade. 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes, aprovadas e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos 

passados dias dez, vinte e três e vinte e nove de Março, tendo sido dispensada a sua leitura por os 
respectivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da câmara. 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo 

Senhor Presidente da Câmara nos dias 28 de Março e 1 Abril de 2011, ao abrigo de deliberações 
de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras. (M-Doc1) 

 
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos: 
 
* Proc.º N.º 340/10, em nome de Zélia Ramos Sousa João Fidalgo, para construção de um 

edifício, destinado hospedaria, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 25 de Março de 

2011, excepto quanto à cor das fachadas, que deverão ser brancas. 
 
* Proc.º N.º 343/10, em nome de Lucílio Oliveira Antunes, para proceder a alterações no 

decurso da obra de construção de um edifício, sito na Travessa do Desembargador, n.os 18, 20 e 
22, em Peniche. 

- Deliberado aprovar, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 25 de Março de 
2011. 

 
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, recebida em 16 de Dezembro de 2010, de Nuno Miguel Bernardo Henriques, 

solicitando que o Município pague os custos com a reparação efectuada na sua viatura, na 
sequência dos danos provocados pelo embate num rebordo de passeio, alegadamente provocado 
por uma grelha de sarjeta, contígua ao mesmo, que estava desnivelada. 

- Deliberado remeter o processo para a seguradora do Município. 
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* Carta, datada de 1 de Abril de 2011, da Caixa Geral de Depósitos, solicitando autoriza-
ção para dinamizar uma acção de voluntariado, em Peniche, no dia 10 de Abril. 

- Deliberado autorizar. (4826) 
 
* Carta, datada de 10 de Fevereiro de 2011, de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, 

solicitando a prorrogação do prazo, por mais três anos, para iniciar a construção no lote adquiri-
do ao Município, sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche. 

- Considerando que aquando da realização da hasta pública a requerente foi a única lici-
tante, que a requerente é a promotora do loteamento contíguo ao lote alienado, a evolução da 
edificação naquele quarteirão e a conjuntura económica que o país atravessa, a Câmara delibe-
rou, a título excepcional, autorizar a prorrogação do prazo para o início da construção por mais 
três anos. (2224) 

 
* Na sequência da intervenção do Senhor Joaquim Manuel Marques Leal, no período de 

audição do público, o Senhor Vice-Presidente propôs que a Câmara se prenuncie relativamente à 
instalação de energia eléctrica à estrutura sita na Avenida da Praia, em Peniche. 

- Deliberado informar o munícipe de que a Câmara não vê inconveniente na ligação de 
energia eléctrica à referida estrutura. (R878/10) 

 
* Informação, datada de 25 de Fevereiro de 2011, do Departamento de Energia e 

Ambiente, relativa ao comportamento de alguns feirantes titulares de lugares de terrado na feira 
mensal de Peniche e propondo alguns procedimentos a adoptar. 

- Deliberado autorizar a abertura de processo por abandono do lugar de terrado n.º V55 e 
a abertura de processo por dificultarem o trânsito nos locais destinados à circulação de veículos e 
peões e ocuparem espaço para além do correspondente às taxas pagas aos titulares dos lugares de 
terrado n.os V16, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, M1 e T1. (M-Doc2) 

 
* Informação, datada de 24 de Março de 2011, do Departamento de Obras Municipais, 

apresentando diversas propostas relativas ao estacionamento de auto-caravanas. 
- Deliberado concordar com as propostas apresentadas. (M-Doc3) 
 
* Proposta, datada de 5 de Abril de 2011, do Senhor Presidente da Câmara, sugerindo 

que a sala do Espaço Associativo, sito na Rua Marques de Pombal, n.º 22, em Peniche, que foi 
ocupada pela Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa, passe a ser ocupada pelo 
Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes, continuando a Delegação de Peniche da Cruz 
Vermelha Portuguesa a poder utilizar a sala de reuniões existente no referido edifício. 

- Deliberado concordar com a proposta apresentada. 
 
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, recebida em 31 de Março de 2011, da Associação de Cultura e Recreio D. Inês 

de Castro, convidando o executivo para o 2.º Festival de Sopas, que terá lugar nos dias 16 e 17 
de Abril. (4701) 

 
* Ofício n.º 2/2011, datado de 22 de Março de 2011, da Caixa Geral de Aposentações, 

prestando esclarecimentos sobre o novo regime de incompatibilidades em matéria de exercício 
de funções públicas por aposentados ou equiparados. (4476) 

 
* Informação, datada de 1 de Abril de 2011, do Serviço de Acção Social, Solidariedade e 
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Habitação, remetendo o “III Plano de Actividades de Promoção de Cidadania Sénior”. 
 
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Março 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 Março de 2011. 

 
* Mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período de Janeiro 

a Março de 2011. 
 

TABELA DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 
 
A Câmara, na sequência da proposta apresentada pela Senhora Vereadora do Pelouro da 

Juventude, Clara Abrantes, deliberou fixar em 5,00 euros o valor unitário para venda de t-shirts 
alusivas à “Semana da Juventude 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 seguin-
tes apoios: 

1) Cem sacos de plástico, de 120 litros, à Cercipeniche – Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, no valor estimado de 17,00 euros. (3120) 

2) Sessenta quilos de sacos, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor estimado de 10,20 
euros. 

3) Três latas de tinta esmalte vermelha, três latas de tinta esmalte azul e cinco litros de 
verniz de impregnação incolor, à Freguesia de São Pedro, para aplicar em sinais de trânsito e no 
polidesportivo do Lapadusso, no valor estimado de 114,33 euros. (3316) 

4) Dez metros de lancil rampa, cinquenta metros de lancil de cimento, vinte e cinco tone-
ladas de pó de pedra, vinte e cinco toneladas de areia média lavada, trinta sacos de cimento e 
cem metros quadrados de pavê, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para aplicar na Rua Principal, 
no lugar de Bufarda, no valor estimado de 1006,20 euros. (1851) 

5)  Vinte e cinco toneladas de areia média lavada, cem metros de lancil guia, cem metros 
de lancil guia boleada e quarenta sacos de cimento, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para apli-
car nos cemitérios da freguesia, no valor estimado de 634,00 euros. (1611) 

6) Trinta metros de lancil guia, cinco toneladas de areia média, três metros quadrados de 
calçada miúda, cinquenta toneladas de pó de pedra e dez sacos de cimento, à Freguesia de Con-
ceição, para aplicar na Rua Luís de Camões, no valor estimado de 464,90 euros. (3456) 

7) Trinta sacos de cimento, à Freguesia de Serra d'El-Rei, para aplicar no muro do cemi-
tério e na reparação de valetas, no valor estimado de 117,00 euros. (4203) 

8) Autorizar que os serviços municipais procedam a reparações no palco do Rancho Fol-
clórico As lavadeiras de Bolhos e assumir os encargos com a aquisição das ferragens necessárias 
para o efeito, no valor estimado de 135,00 euros. 

9) Autorizar que os serviços municipais a prestarem colaboração à Cercipeniche – Coo-
perativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, para os concursos públicos 
destinados às obras de construção do Lar Residencial para Pessoas com Deficiência e de remode-
lação do actual Serviço Educacional, conforme solicitado pelo ofício n.º 37/DI/2011 daquela 
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instituição. (1997) 
10) Um subsídio, no valor de 675,00 euros, e o apoio logístico que materialmente seja 

possível, para a realização do XIV Convívio de Pesca Desportiva, organizado pela Associação 
Desportiva Cultural e Recreativa “O Independente”. (3819) 

11) Um subsídio, no valor de 675,00 euros, e o apoio logístico que materialmente seja 
possível, para a realização do VI Concurso de Pesca Desportiva, organizado pelo Núcleo Spor-
tinguista de Peniche. (3651) 

12) Apoio logístico que materialmente seja possível, para a realização de um arraial, no 
dia 13 de Abril, organizado pelo núcleo de gestão turística e hoteleira da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar. 

13) Um subsídio, no valor de 750,00 euros, à Associação de Educação Física Cultural e 
Recreativa Penichense, para comparticipação nas despesas efectuadas com os bailes de Carnaval. 
(4576) 

14) Assumir o pagamento de diversos encargos e prestar o apoio logístico que material-
mente seja possível, tudo conforme discriminado na informação do Senhor Vice-Presidente, de 4 
de Abril de 2011, para a realização do VIII Open Internacional de Taekwondo Cidade de Peni-
che, organizado pelo Clube de Taekwondo de Peniche.(5024) 

15) Subsídios, nos valores de 2205,00, 645,00, 970,00, 690,00 e 1010,00 euros, às fre-
guesias de Atouguia da Baleia, Conceição, Ferrel, São Pedro e Serra d'El-Rei, respectivamente, 
para comparticipação nas despesas efectuadas em 2010, com a realização das comemorações do 
25 de Abril de 1974. 

 
* A Câmara deliberou informar as Freguesias do Concelho de que, no corrente ano, os 

subsídios para comparticipação nas despesas com as comemorações do 25 de Abril de 1974 
sofrerão um corte de 10% relativamente aos valores atribuídos para 2010 e supramencionados. 

 
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 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cantinho da 
Ribeira”, sito na Rua António Cervantes, n.º 8, em Peniche, de que é explorador o Senhor 
Manuel José Oliveira Nita. 

- Das 09h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casa do Benfi-
ca”, sito no Largo de São Paulo, em Peniche, de que é exploradora a colectividade Casa do Ben-
fica – Associação Cultural, Desportiva e Recreativa. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Foram presentes os seguintes documentos: 
 
* Carta, datada de 1 de Abril de 2011, de Carlos Manuel Santana de Almeida, dando 

conhecimento do seu interesse em continuar com o arrendamento dos estabelecimentos do Par-
que Municipal de Campismo. 

- Deliberado prorrogar o prazo do arrendamento até 30 de Setembro de 2011, devendo ser 
paga uma renda de 11.500,00 euros, mantendo-se as demais condições do arrendamento. (4833) 

 
* Informação, datada de 5 de Abril de 2011, do Serviço de Património, propondo a aber-
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tura de procedimento para exploração do estabelecimento tipo minimercado, sito na ilha da Ber-
lenga, nas seguintes condições gerais: 

a) A exploração será entregue mediante arrematação em hasta pública, que terá lugar no 
dia 10 de Maio de 2011, e depois de feita a necessária e legal publicidade; 

b) A base de licitação para a arrematação da exploração será de 3.500,00 euros, não sen-
do permitidos lanços inferiores a 100,00 euros; 

c) A exploração será feita pelo período de 1 de Junho de 2011 a 31 de Dezembro de 
2013; 

d) O prazo da exploração será automaticamente prorrogado pelo período de 1 ano, salvo 
se algum dos outorgantes comunicar ao outro, em carta registada remetida com a antecedência de 
90 dias, que não pretende que o prazo se prorrogue; 

e) A importância por que for feita a arrematação corresponderá à contrapartida anual da 
renda devida pela exploração e será paga em duas prestações iguais, a primeira, na primeira 
quinzena de Julho e a segunda, dentro de igual período no mês de Setembro seguinte. 

- Deliberado concordar com a proposta apresentada. 
 

PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO: 
 
* A Câmara, por proposta de Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deliberou estabele-

cer que o Parque Municipal de Campismo, sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodri-
gues de Sousa, em Peniche, tem uma capacidade máxima de 1800 utentes (1800 Pax). 

 
REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL, SITO NA RUA MARQUÊS DE POMBAL, 
EM PENICHE: 

 
* No decurso da reunião, foi presente uma informação, datada de 5 de Abril de 2011, da 

Divisão de Planeamento, Obras e Infra-Estruturas, dando conhecimento de que tinham dado hoje 
entrada naqueles serviços os projectos em falta para a remodelação do edifício referido em epí-
grafe. 

- Deliberado que os serviços instruam o processo de modo a poder ser devidamente apre-
ciado e tomada um decisão definitiva. Deliberado, ainda, que seja preparada uma apresentação 
do projecto através de diapositivos. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 

 
Para efeitos de execução imediata, foi submetida a votação a minuta da presente acta, 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, tendo a Câmara deliberado a sua aprovação. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas, o Senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de Presidente, 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavou a pressente acta, que              
eu,  Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime 
de substituição, subscrevo e assino. 

 


