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ACTA N.º 12/2011 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2011: 
 
Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche, no 

Auditório do Edifício Cultural do Município e na 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, no Auditório do Edifício Cultural do Município, pelo senhor 
Presidente, eram catorze horas e trinta minutos. 

O Senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião até dezassete horas e vinte 
cinco minutos, tendo participado apenas na parte inicial do período da ordem do dia. 

 
DIA NACIONAL DO PESCADOR 

 
Imediatamente após a abertura da reunião, foram lidos os louvores públicos, atribuídos na 

reunião do passado dia 17 de Maio, e feita a entrega de uma lembrança alusiva à efeméride e às 
menções de homenagem e reconhecimento público, concretamente a José da Silva, Joaquim 
Monteiro Canão, Aníbal Marques Esteves e Florival Amador Peneira. 

Após este acto público, os membros da Câmara deslocaram-se para a Sala de Sessões dos 
Paços do Município, onde continuam a reunião. 

 
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 que, no próximo ano lectivo, apenas encerrará a EB 1 n.º 2 de Atouguia da 

Baleia, sita no lugar de Coimbrã, por ter unicamente três alunos inscritos, tendo a DREL 
aceitado os argumentos do Município para manter em funcionamento as outras três escolas que 
estava previsto serem encerradas. Disse, ainda, que informou a DREL que, enquanto o Centro 
Escolar de Atouguia da Baleia não estiver em funcionamento, o Município não está disponível 
para aceitar o encerramento de mais escolas. 

Entregou aos restantes edis uma proposta, para ser apreciada e votada na próxima 
reunião, para a organização, funcionamento e implantação do futuro espaço de venda ambulante, 
situado a norte do Mercado Municipal. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
Informou a Câmara de que não estará presente na próxima reunião, por estar ausente do 

Concelho.   
 

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 
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votação 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: 

 
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia 17 

de Maio, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente 
distribuído pelos membros da câmara. 

 
CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA: 

 
Esteve presente na reunião a Arq. Margarida Pinto Leite, colaboradora da empresa 

Project4you Portugal – Consultoria e Projecto Unipessoal, L.da,  que fez a apresentação do ante-
-projecto do futuro Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO (CORRECÇÃO) DE DISPOSIÇÕES REGULAMENTES DO 
PDM DE PENICHE: 

 
* Foi presente uma proposta, elaborada pelo Departamento de Planeamento de Gestão 

Urbanística, de alteração (correcção) de disposições regulamentares ao Plano Director Municipal 
de Peniche, nomeadamente aos artigos 11.º, 12.º e 27.º. 

- Deliberado concordar com as alterações propostas nos termos do artigo 97.º-A do 
RJIGT e comunicá-las à CCDR-LVT e ao IGESPAR. Deliberado, ainda, remeter à Assembleia 
Municipal para homologação. (M-Doc1) 

 
INSTALAÇÃO DE ABRIGO “CANTINHO DOS SÉNIORES”: 

 
* Foi novamente presente o pedido da Freguesia de São Pedro para instalação de um 

abrigo denominado “Cantinho dos Seniores”, no Largo da Ribeira. 
- Deliberado concordar com o local proposto pelo Senhor Vice-Presidente. 
 
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. 
 

PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos: 
 
* Proc.º N.º 261/09, em nome de Joaquim Conceição Vitória, para legalização de 

alterações efectuadas num edifício destinado a estabelecimento de bebidas e moradia unifamiliar, 
sito na Rua Raul Brandão, na ilha do Baleal, já presente em reunião anterior e acompanhado, 
agora, de parecer da ARH Tejo 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável da ARH Tejo, que é vinculativo. 

 
* Proc.º N.º 346/10, em nome de Construções Pedras Muitas, L.da e Outros, para 

construção de um edifício habitacional, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. 
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- Deliberado aprovar o pedido de forma condicionada, nos termos da proposta do chefe 
da DGUO, de 19 de Maio de 2011. Deliberado, ainda, que o DPGU verifique junto dos 
promotores a viabilidade de ser doada ao Município uma parcela de terreno. 

 
* Proc.º N.º 205/09, em nome de José Manuel Batista Monteiro, para construção de um 

muro confinante com a Rua do Paraíso, em Casais de Mestre Mendo, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de exposição apresentada pelo requerente. 

- Deliberado manter a deliberação já tomada, em 30 de Outubro de 2009, e proceder à 
audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de indeferir o pedido, pelos motivos e 
com os fundamentos constantes do parecer jurídico, de 10 de Março de 2011. 

 
* Proc.º N.º R237/11, em nome de Consferrel – Construções, Sociedade Unipessoal, L.da, 

para informação prévia sobre a construção de um edifício de habitação colectiva, na Rua do 
Gualdino/Avenida do Mar, em Ferrel. 

- Deliberado emitir parecer desfavorável, nos termos e com os fundamentos constantes da 
proposta do chefe da DGUO, de 20 de Maio de 2011. 

 
* Proc.º N.º L5/10, em nome de Berlenga Sol – Urbanizações, L.da, para loteamento de 

um prédio rústico, sito no Caminho do Farol, em Peniche. 
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes da proposta do chefe da 
DGUO, de 25 de Maio de 2011. 

O Senhor Presidente solicitou a elaboração de informação, por escrito, sobre o tempo 
despendido pelos serviços com este processo, a fim de poder ter resposta, em sede de Assembleia 
Municipal, às questões formuladas pela co-autora do projecto. 

 
* Proc.º N.º 112/11, em nome de Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, para 

construção de estação de serviços de lavagem de automóveis, na Rua dos Alcatrazes, em 
Peniche. 

- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por este não incluir a proposta respeitante aos lugares de estacionamento, 
referida na deliberação de 22 de Fevereiro de 2011. 

 
* Proc.º N.º 283/10, em nome de Tanny Salvador Ribeiro Viralhadas, para alteração da 

fachada de um edifício, sito no Largo da Ribeira, em Peniche, e legalização do estabelecimento, 
esplanada coberta e toldos. 

- Deliberado aprovar a alteração da fachada do edifício, a legalização do estabelecimento 
de restauração e bebidas e a legalização da estrutura da esplanada coberta, tudo nos termos e 
condições da proposta do chefe da DGUO, de 20 de Maio de 2011. 

 
* Proc.º N.º S7255/11, em nome da Administração da Regional Hidrográfica do Tejo I.P., 

sobre o início do procedimento para atribuição de título de DPM para a estrutura com a 
referência P34-L6, sita na praia da Consolação, no âmbito do POOC Alcobaça-Mafra. 

- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º S14052/08, em nome de Nigel – Congeladora José Nicolau, L.da, para 

instalação de uma ETAR junto às suas instalações fabris, sitas na Rua dos Cortiçais, em Peniche. 
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- Deliberado emitir parecer favorável, devendo ser definida qual a área do domínio 
público municipal que será ocupada e apresentada proposta com a área e valor, para posterior 
decisão. 

 
* Proc.º N.º L13/99, em nome de Construções do Casal Moinho, L.da, para loteamento de 

um prédio sito em “Horta do Regato”, no lugar de Ferrel, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de reclamação em nome de Filipe Miguel Machado Oliveira e Hernâni 
Jorge Martins Pereira Ferreira, sobre a existência de uns muros confinantes com o loteamento e a 
acumulação de águas pluviais. 

- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia e apreciar na próxima reunião. 
 
* Proc.º N.º 80/11, em nome de José Monteiro dos Santos, para legalização e alteração de 

um edifício, sito na Rua da Porta do Sol, em Atouguia da Baleia, para instalação de alojamento 
local. 

- Deliberado aprovar o pedido de legalização e alteração, nos termos da proposta do chefe 
da DGUO, de 27 de Maio de 2011. 

 
* Proc.º N.º 247/10, em nome de José Guilhermino Correia dos Lóios, para construção de 

um edifício de habitação e comércio na Rua da Alegria e Avenida 25 de Abril, em Peniche, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar o pedido, nos termos da proposta do chefe da DGUO, de 8 de Maio 
de 2011. Deliberado, ainda, que o DPGU verifique junto do promotor a viabilidade de se 
encontrar uma solução pictórica para a fachada nascente, que minimize o impacto visual que 
uma fachada cega poderá provocar no local. 

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

 
A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 26 

de Maio de 2011, que aprovou a rectificação do preço base do concurso para a empreitada 
supramencinada para 493 151,72 euros, e não de 351 500,00 euros, como por lapso se indicou na 
acta da reunião de 19 de Abril de 2011, as rectificações aos projectos apresentados pelo 
projectista e a prorrogação do prazo da entrega das propostas, para o dia 8 de Junho 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) Trinta metros quadrados de pavê H6, dez metros de lancil guia, vinte e cinco toneladas 
de pó de pedra, dez sacos de cimento, e dez toneladas de areia média, à Freguesia de Conceição, 
para aplicar na Rua de São Marcos, no valor estimado de 296,00 euros. (6938) 

2) Cento e cinquenta metros quadrados de pavê H6 e vinte e cinco toneladas de pó de 
pedra, à freguesia de Ajuda, para aplicar na reparação de um passeio, sito juntam na Estrada 
Marginal Norte, no valor estimado de 583,50 euros. (7046)  

3) Sessenta quilos de sacos, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor estimado de 92,16 
euros. (7746) 
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4) Um subsídio, no valor de 270,00 euros, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 
destinado a comparticipar as despesas com a realização do Jornal Mar Alto, ano lectivo 
2010/2011. (7251) 

5) Um subsídio, no valor de 675,00 euros, ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
Baleia, destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com a realização do Campo de Férias 
2011. (7470) 

6) Um subsídio, no valor de 573,50 euros, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 
para reforço do valor já atribuído, em reunião de 24 de Agosto de 2010, para aquisição de livros 
e material escolar destinados aos alunos carenciados, por se ter verificado um acréscimo de 
alunos beneficiados com subsídio escolar. 

7) Apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado na 
informação do Serviço de Turismo, datada de 3 de Maio de 2011, para a realização do Encontro 
de Primavera de Automóveis Antigos e Clássicos, que terá lugar no dia 12 de Junho de 2011. 

8) Autorizar a visita guiada, gratuitamente, ao Museu Municipal e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento do lanche a realizar na cantina do Centro Social, com entrega 
de lembranças, aos participantes do World Cruising, no dia 14 de Junho de 2011. (3380) 

9) Autorizar os serviços municipais a acompanharem a realização de obras numa 
residência particular, sita na Rua 1.º de Janeiro, n.º 4, em Ferrel, em colaboração com a Junta de 
Freguesia local, considerando a carência económica do agregado familiar. 

10) Autorizar o Centro Óptico de Peniche a colocar uma tenda no Jardim público, junto 
ao coreto, no dia 1 de Junho, para a realização de rastreio visual infantil, com isenção de taxas. 
(8111) 

 
 Deliberado, ainda, ratificar os despachos do Senhor Presidente da Câmara que 

autorizaram: 
1) A utilização de socalcos da área de campismo da Berlenga, gratuitamente, de 27 a 30 

de Maio, para acampamento de cerca de 18 pessoas, para a realização de trabalho de campo 
sobre a temática da ilustração científica, orientado pelo biólogo e ilustrador científico Pedro 
Salgado. 

2)  A utilização do Parque de Campismo e Caravanismo, gratuitamente, de 28 para 29 de 
Maio, para acampamento de cerca de 29 pessoas, e da cantina do Centro Social e oferecer 
lembranças a cerca de 85 pessoas, no âmbito da passeio/prova de motos WTC Peniche 2011. 

3) A dispensa de apoio logístico, a utilização da Casa Municipal da Juventude e a 
assumpção dos encargos financeiros com a emissão de cartazes e panfletos, estimados em 213,00 
euros, para a realização I Festival Cantigas de Capoeira em Portugal – O Canto da Luna, que 
terá lugar nos dias 3 e 4 de Junho de 2011, na praia do Baleal. (6039) 

 
Transportes Escolares: 

 
* Foram presentes dois requerimentos, em nome de Brian Silvestre Gomes, residente em 

Alto do Foz, e Soraia Nunes Sousa, residente em Ferrel, solicitando a comparticipação nos 
encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poderem frequentar a ESCO, em 
Torres Vedras e Escola Técnica Empresarial do Oeste, em Caldas da Rainha, respectivamente, e 
já não se encontrarem abrangidos pelo programa “Passe 4-18”. 

- Deliberado deferir os dois pedidos. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 31.05.2011 * Livro 102 * Fl.122 

* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar 
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento: 

- Das 9h00 às 02h00, com excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, em 
que poderá funcionar até às 03h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado 
“Acquaviva”, sito na Praceta Francisco Custódio, em Consolação, de que é explorador o senhor 
Mário Manuel Antunes Patrício Agostinho, com validade até 31 de Dezembro de 2011. 

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bigodes”, sito na 
Praceta do Mar, lote 7C, em Consolação, de que é exploradora a senhora Maria João Farto de 
Sousa Pereira, com validade até 30 de Setembro de 2011. 

 
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 327, datado de 4 de Maio de 2011, do IPTM – Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos, solicitando parecer relativamente a um pedido efectuado pela senhora D. 
Helena Maria Ramos Ferreira para proceder ao exercício da actividade de venda ambulante em 
área da jurisdição daquela entidade, de Novembro de 2011 a Maio de 2012. 

- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia e solicitar informação mais detalhada ao 
DAF sobre se a requerente é titular cartão de vendedor ambulante para o período em questão, 
para que produtos e que locais. (6646) 

 
* Ofício n.º 27, datado de 1 de Fevereiro de 2011, da Junta de Freguesia de São Pedro, 

solicitando a colocação de um sinal vertical de paragem obrigatória no entroncamento da Praceta 
de São Pedro Telmo com a Rua de São Pedro Telmo. 

- Deliberado deferir. (2737) 
 
* Ofício n.º 41, datado de 16 de Março de 2011, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando a colocação de sinais de trânsito que proíbam a passagem a motociclos e velocípedes 
no acesso pedonal existente entre as piscinas municipais e a zona da Fonte Boa. 

- Deliberado deferir. (3861) 
 
* Carta, datada de 30 de Maio de 2011, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da 

Rainha, Óbidos e Peniche, CRL, dando conhecimento de que o imóvel, actualmente propriedade 
do Município, sito no Forte das Cabanas, em Peniche, responde ao encargo de 5 584,61 euros, na 
sequência de uma hipoteca efectuada pelo anterior proprietário.  

- Deliberado autorizar o pagamento do montante indicado pela Caixa de Crédito Agrícola 
e dar início ao processo para tentar cobrar do anterior proprietário do imóvel, por quem foi 
constituída a hipoteca, o referido valor. 

 
* Informação, datada de 11 de Abril de 2011, do responsável pelo Parque de Campismo e 

Caravanismo, dando conhecimento de que uma utente do Parque solicitou o ressarcimento do 
valor dos equipamentos danificados por um acidente de viação, ocorrido no Parque, há cerca de 
dois anos, acompanhada de parecer jurídico. 

- Deliberado propor a senhora D. Maria José Pereira Aguiar o pagamento de 200,00 euros 
como compensação pelos danos acusados. 
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* Informação, datada de 25 de Outubro de 2004, do Serviço de Fiscalização Municipal, já 
presente na reunião de 22 de Novembro de 2004, dando conhecimento de todos os prédios 
existentes, naquela data, no Forte das Cabanas, em Peniche, e respectivos proprietários. 

- Deliberado encarregar o Serviço de Fiscalização Municipal de actualizar a informação. 
 
* Informação n.º 51/2011, datada de 30 de Maio de 2011, do Departamento de Educação, 

Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, propondo a aquisição de 100 exemplares do CD 
Amigos de Peniche, da autoria de Clara Gomes. 

- Deliberado adquirir 100 exemplares do CD, no valor total de 300,00 euros. 
 
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 14 de Maio de 2011, da União de Resistentes Antifascistas 

Portugueses, agradecendo o apoio prestado pelo Município por altura da reunião do Comité 
Executivo da Federação Internacional de Resistentes, realizada no dia 25 de Abril. (7480) 

 
* Planta topográfica com indicação de todos o prédios sitos na Rua 13 de Infantaria, em 

Peniche, que são propriedade do Município de Peniche. 
 
* Informação, datada de 26 de Maio de 2011, da Divisão Administrativa, dando 

conhecimento de que o trabalho referente à ponderação curricular se encontra concluído, tendo o 
mesmo sido remetido ao Conselho Coordenador de Avaliação. 

 
* Informação, datada de 30 de Maio de 2011, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, sobre os licenciamentos dos apoios de praia e estabelecimentos de restauração e 
bebidas, nomeadamente em matéria de horário de funcionamento. 

 
* Informação, datada de 30 de Maio de 2011, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, sobre a aplicação de multas a bares por laborarem fora do horário estabelecido. 
 
* Informação, datada de 30 de Maio de 2011, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, sobre o funcionamento do estabelecimento “Bar da Ilha”. 
 
* Informação n.º 132/2011, datada de 17 de Maio de 2011, do Gabinete Jurídico, dando 

conhecimento do ponto de situação do processo relativo às reclamações sobre ruído 
incomodativo produzido pelo funcionamento do estabelecimento comercial designado por 
“Modelo”. 

 
* Informação n.º 168/11, datada de 23 de Maio de 2011, do Serviço de Fiscalização 

Técnica de Obras Particulares, dando conhecimento de que o edifício que se encontrava em 
estado de ruína, sito na Rua da Biquinha, n.º 22, em Ferrel, foi totalmente demolido e o terreno 
limpo. 

 
TOPONÍMIA: 

 
* Considerando as diversas solicitações feitas pelas respectivas juntas de freguesia, a 

Câmara deliberou estabelecer os seguintes nomes de arruamentos: 
- Travessa da Horta, no lugar de Consolação, freguesia de Atouguia da Baleia, à artéria 

que nasce na Rua da Horta e termina na Avenida da Praia. 
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- Travessa dos Veraneantes, no lugar de Consolação, freguesia de Atouguia da Baleia, à 
artéria que nasce na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro e segue para sul. 

- Beco do Juncal, na cidade de Peniche, freguesia de Ajuda, à artéria que nasce na Rua do 
Juncal e segue para poente. 

- Rua Maria Aurora, na cidade de Peniche, freguesia de Ajuda, à artéria que nasce na Rua 
General Humberto Delgado e termina na Rua Dionísio Costa. Segundo a Junta de Freguesia de 
Ajuda, que apresentou a proposta, Maria Aurora foi uma enfermeira que exerceu funções no 
Hospital da Misericórdia de Peniche, de 1949 a 1969, passando, a partir de 1969, e durante mais 
de trinta anos, a dedicar-se exclusivamente ao serviço de enfermagem e de parteira ao domicílio. 
Era conhecida pela dedicação à profissão que abraçou, pela disponibilidade permanente para as 
necessidades para que era solicitada, pela competência reconhecida por quem a acompanhava e a 
pela simplicidade que sempre a caracterizava perante a generalidade da população. 

- Estrada do Marco Lobo, freguesia de Serra d’El-Rei, à artéria que nasce na Rua das 
Choças e termina em caminho agrícola. 

- Beco da Carpintaria, na vila e freguesia de Serra d’El-Rei, à artéria que nasce na Rua do 
Aterro e termina na Rua da Carpintaria. 

- Largo da Falésia, na cidade de Peniche, freguesia de São Pedro, à artéria situada junto à 
Rua do Visconde. 

Deliberado, ainda, que as artérias adiante referidas, sitas no lugar de Consolação, 
freguesia de Atouguia da Baleia, cuja denominação foi atribuída por deliberação de 19 de Abril 
de 1988, passem a ter os seguintes limites: 

- Rua da Fonte, entre a Avenida do Mar a Rua do Picadeiro. 
- Rua da Horta, entre a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro a Rua do Picadeiro. 
- Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, entre a Avenida do Mar a Rua da Fonte. 
 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PROHABITA: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 31 de Maio de 2011, da Divisão Financeira, 

dando conhecimento de que nenhum dos bancos consultados, no âmbito do procedimento para a 
contracção do empréstimo supramencionado, manifestou capacidade de resposta para apresentar 
proposta para as condições colocadas a concurso, aprovadas em reunião de Câmara de 3 de Maio 
de 2011, e propondo que se efectue nova consulta, nas mesmas condições, ao IRHU e a outras 
instituições que não tenham sede em Peniche. 

- Deliberado concordar com o proposto.  
 

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos 

dias 16, 23 e 26, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria de 
licenciamento de obras. (M-Doc2) 

 
DOAÇÃO DE TERRENOS PARA INTEGRAREM O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL: 

 
* Na sequência da proposta apresenta pelo DPGU, a Câmara deliberou: 
- Aceitar a cedência da área de 55,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 5516, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 
e inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo 101, da secção AN, para ser integrada no 
domínio público, no âmbito do processo de obras n.º 220/10, em nome de Paulo Alexandre 
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Oliveira Simões. 
- Aceitar a cedência da área de 119,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8430, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 
e inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo 82, da secção AQ (parte), para ser integrada no 
domínio público, nomeadamente para arruamento e passeios, de acordo com o alinhamento 
aprovado para o local, no âmbito do processo de obras n.º 288/09, em nome de Fernando Chagas 
Correia. 

- Aceitar a cedência da área de 168,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 9068, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 
e inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo, 83, da secção AQ (parte), para ser integrada no 
domínio público, nomeadamente para arruamento e passeios, de acordo com o alinhamento 
aprovado para o local, no âmbito do processo de obras n.º 111/09, em nome de Simoclara, L.da. 
(M-Doc3) 

 
ROTA DAS IGREJAS DO CONCELHO DE PENICHE: 
 
 * Foi presente a informação n.º 51/2010, datada de 27 de Maio de 2011, do Departamento 
de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, dando conhecimento de como 
decorreu a segunda temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche e apresentando, para 
aprovação, minutas de acordos de parceria a celebrar com a Paróquia de Peniche, a Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia, a Fábrica Paroquial da 
Freguesia de Serra d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de Peniche e a Santa Casa da 
Misericórdia de Atouguia da Baleia, os quais visam o estabelecimento de cooperação com vista à 
integração de imóveis histórico-religiosos pertencentes às entidades referidas na terceira 
temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche, dinamizada pelo Município. 
 - Deliberado concordar com a proposta apresentada e aprovar os textos dos acordos de 
parceria a celebrar. (M-Doc4) 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 31 de Maio de 2011, do Serviço de 

Aprovisionamento, propondo que a Câmara ratifique os despachos do Senhor Presidente da 
Câmara, proferidos em 20 de Setembro de 2010 e 28 de Dezembro de 2010, pelos quais, 
respectivamente, tomou as decisões de contratar a aquisição de combustíveis rodoviários, 
aprovar a escolha e as peças do procedimento e nomear o júri e de adjudicar à empresa Petróleos 
de Portugal – Petrogal, S.A. o fornecimento de 400 000 litros de gasóleo rodoviário, pelo valor 
estimado 394 380,17 euros, acrescido de IVA. 

- Deliberado ratificar os despachos acima referidos, conforme proposto.  
 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 30 de Maio de 2011, do Director do DPGU, 

propondo que seja declarada de interesse público municipal a instalação de uma unidade 
autónoma de gás, numa propriedade rústica, pertença do Município de Peniche, com a área de   
17 400m2, sita em “Pinhal Costa” e “Ingueiros”, freguesia de Atouguia da Baleia, classificada no 
PDM como REN. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal que declare de interesse público a instalação 
da unidade autónoma de gás, conforme proposto pelo DPGU. 
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APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar 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. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento 
Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo e assino. 

 


