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ACTA N.º 15/2011 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2011: 
 
Aos doze dias do mês de Julho do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche, a bordo 

da Caravela Vera Cruz, atracada na Ribeira Velha, 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, a bordo da Caravela Vera Cruz, pelo Senhor Presidente, eram 
catorze horas. 

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

O Senhor Vereador Francisco Salvador só participou na reunião até às dezanove horas e 
cinquenta minutos, não tendo participado na parte final do período da ordem do dia. 

 
HOMENAGEM À APORVELA 

 
Imediatamente após a abertura da reunião, o Senhor Presidente da Câmara leu o texto que 

se segue, de homenagem à Aporvela – Associação Portuguesa de Treino de Vela, e entregou 
como lembrança desta homenagem uma réplica em miniatura de uma caixa de peixe com uma 
lata de conserva de sardinha e uma ânfora de barro: 

«A Câmara Municipal de Peniche reconhece o papel que a APORVELA tem tido ao 
longo dos anos, com o seu trabalho voluntário, de garantir a presença no MAR da Caravela Vera 
Cruz, uma réplica da embarcação inventada e usada pelos portugueses durante os 
Descobrimentos. 

O Município considera o serviço prestado pela associação APORVELA como um valioso 
serviço público, ao promover a ligação das pessoas ao mar e ao manter viva a tradição do nosso 
património marítimo, concretizando o nosso desígnio do MAR.» [sic] 

O Secretário-Geral da Aporvela, Senhor Rui Marques Ribeiro dos Santos, agradeceu a 
homenagem e disse que a Aporvela está disponível para participar nos diversos eventos 
promovidos pelo Município de Peniche no âmbito da Estratégia do Mar. 

Após este acto público, os membros da Câmara deslocaram-se para a Sala de Sessões dos 
Paços do Município, onde continuou a reunião, a partir das catorze horas e trinta minutos. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
Seguidamente, 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: 

- José Alberto Salsinha, que disse não concordar com o teor do ofício enviado pelo 
Governo Civil de Leiria, na sequência das suas intervenções em reuniões anteriores, por não 
corresponder à verdade, uma vez que contactou por diversas vezes a PSP e que esta esteve no 
prédio por diversas vezes. Disse lamentar que a Câmara, sabendo que o teor do referido ofício 
não correspondia à verdade, não tenha actuado para repor a verdade. Referiu-se ao ruído 
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nocturno que existe na Cidade; à circulação de bicicletas nos passeios, em contra-mão e em 
zonas de circulação proibida; ao estado de degradação em que estiveram os sanitários existentes 
no Cabo Carvoeiro; à grande quantidade de gaivotas que existe na cidade e ao barulho e sujidade 
que fazem; ao lixo que alguns munícipes colocam nas esquinas de algumas ruas e ao facto de 
muitas das luminárias de iluminação pública da Ribeira Velha estarem inactivas. O Senhor 
Presidente da Câmara disse que há questões que dependem da cidadania e da atitude cívica dos 
munícipes. Que as questões abordadas que não são da competência da Câmara e são da 
competência da PSP serão remetidas a esta força de segurança. Informou que a manutenção dos 
sanitários do Cabo Carvoeiro é da responsabilidade do concessionário do Restaurante Nau dos 
Corvos e solicitou ao chefe da DASU, que estava presente na sala, que fizesse a monitorização 
da situação. Informou, também, que o ICNB tem estado a retirar ovos de gaivota dos ninhos para 
reduzir o número excedentário destas aves. Sobre a iluminação na Ribeira Velha, disse que iria 
transmitir a situação ao IPTM. 

- Dolores Pitau, que disse que existem munícipes que colocam resíduos na esquina da 
Rua dos Bombeiros Voluntários com a Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, ficando o piso sujo e 
escorregadio, e perguntou se não poderia ser colocado um contentor na zona. Referiu-se, 
também, a um edifício devoluto que existe na mesma zona e que serve de viveiro de ratos. Disse, 
ainda, que existem pessoas que alimentam as gaivotas e os pombos na via pública, o que não é 
bom para a saúde pública. Sobre a colocação do contentor para recolha de resíduos, o Senhor 
Presidente da Câmara disse que a sugestão irá ser estudada para ver se é executável. Quanto à 
casa devoluta que foi referida, o Senhor Presidente da Câmara deu instruções para que seja 
presente à próxima reunião uma informação com as medidas que podem ser tomadas pela 
Câmara para salvaguarda da saúde pública, higiene e segurança. 

- Filipe Raimundo, que disse que existem casas devolutas no Bairro do Calvário, em 
estado de ruína, e que a Câmara não as atribui a quem se compromete a recuperá-las. Solicitou 
que lhe seja atribuída uma dessas casas com a condição de ele a tornar habitável. O Senhor 
Presidente da Câmara disse que está em curso um processo de reabilitação dos bairros 
municipais. A Senhora Vereadora Clara Abrantes disse que o Bairro do Calvário necessita de 
uma nova visão e reconversão urbanística, assunto que está a ser tratado pela Câmara Municipal. 

 
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 29 de Junho, participou no Conselho Estratégico da Reserva Natural das 

Berlengas. Informou que foi reiterada a insuficiência de meios de que o INCN dispõe para 
assegurar as suas atribuições, dando como exemplo o facto da embarcação estar inoperativa há 
mais de um ano e os poucos recursos humanos existentes, o que impossibilita a normal vigilância 
e fiscalização. 

- No dia 30 de Junho, a UNESCO designou o arquipélago das Berlengas como Reserva 
da Bioesfera. 

- No dia 30 de Junho, participou na reunião da Oeste CIM. 
- No dia 30 de Junho, participou numa reunião na CCDR-LVT sobre o PROT. 
- No dia 1 de Julho, acompanhou diversos órgãos de comunicação social que quiseram 

visitar a ilha da Berlenga. 
- No dia 1 de Julho, participou na homenagem feita pela comunidade escolar da Escola 

Secundária de Peniche ao seu director, Prof. Américo Gonçalves. Deixou um voto de felicitação 
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e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo docente enquanto responsável pela Escola 
Secundária de Peniche e nas diversas parcerias com o Município de Peniche, nomeadamente na 
elaboração da Carta Educativa. 

- No dia 1 de Julho, participou na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, onde 
foi discutido o planeamento e o ordenamento do território no Concelho de Peniche. 

- No dia 2 de Julho, participou na festa de encerramento do ano lectivo do jardim de 
infância de Ferrel. 

- No dia 2 de Julho, assistiu à abertura da festa organizada pela Delegação de Peniche da 
Cruz Vermelha Portuguesa. Felicitou os organizadores da festa e todos os que colaboraram. 

- No dia 3 de Julho, esteve com os participantes do VI Encontro Nacional de Vespas, 
organizado pelo Vespa Clube do Oeste. 

- No dia 5 de Julho, participou na conferência de imprensa de apresentação do XII 
Festival Sabores do Mar. 

- No dia 6 de Julho, assistiu à apresentação do segundo volume da revista Paideia, 
publicada pela Escola Secundária de Peniche. Disse que se trata de um projecto de muito 
interesse para Peniche. 

- No dia 6 de Julho, participou em mais uma reunião de preparação do Congresso do 
Oeste. 

- No dia 6 de Julho, participou no programa radiofónico Espaço Solidário, da 102FM. 
- No dia 7 de Julho, a estação de rádio alemã A Voz da Alemanha recolheu informações 

sobre o arquipélago das Berlengas. 
- No dia 8 de Julho, recebeu uma equipa no semanário Expresso que está a fazer um 

trabalho sobre o arquipélago das Berlengas. 
- No dia 8 de Julho, reuniu-se com a ARH Tejo sobre o licenciamento da ETAR de 

Peniche. 
- No dia 8 de Julho, participou no programa radiofónico Terra-a-Terra, transmitido pela 

TSF. 
- No dia 9 de Julho, assistiu ao descerramento de uma lápide, na vila de Atouguia da 

Baleia, de homenagem ao ciclista Joaquim Agostinho, e à cerimónia protocolar de partida de 
uma etapa 34.º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim 
Agostinho, no mesmo local. 

- No dia 9 de Julho, participou no Congresso Nacional da ANMP. Disse ter ficado 
preocupado com o que vai ser a situação financeira dos municípios, face às declarações do 
Senhor Primeiro-Ministro. 

- No dia 11 de Julho, participou numa reunião com a Associação Oceano XXI. 
- No dia 12 de Julho, assistiu à assinatura do protocolo celebrado entre os clubes de 

rugby de Peniche, Caldas da Rainha e Marinha Grande, para desenvolvimento daquela 
modalidade. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 12 de Junho 

a 12 de Julho do corrente ano: 
Reuniões: 
- Com a Comissão de Organização do XII Festival Sabores do Mar. 
- Com os Senhores Directores dos Agrupamentos de Escolas D. Luís de Ataíde e Vertical 

de Peniche e da Escola Secundária de Peniche e um representante da Rodoviária do Tejo, para 
planificação dos transportes escolares no ano lectivo 2011/2012. 

- Com todos os grupos participantes no Carnaval de Verão e Comissão Organizadora do 
mesmo evento, a realizar no próximo dia 16 de Julho, integrado no XII Festival Sabores do Mar. 
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- De preparação da travessia a nado Baleal/Berlenga/Peniche. 
- Do Conselho de Administração dos SMAS. 
- Com a Direcção da Associação de Motociclismo de Peniche, sobre o X Encontro 

Nacional Motard, que se realizará em Setembro. 
- Na qualidade de responsável pelo Pelouro das Obras Municipais da Câmara Municipal 

de Peniche, o Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nas reuniões de obras do CAR 
Surf, tendo a empresa adjudicatária da obra ficado de entregar um novo pedido de prorrogação 
do prazo para a sua conclusão até ao dia 8 de Outubro de 2011 e o respectivo plano de trabalhos; 
do Centro Coordenador de Transportes, que deverá abrir ao público a partir de 16 de Agosto de 
2011, e da obra de Reabilitação do Fosso da Muralha, onde foi informado de que os trabalhos de 
execução da ponte rodoviária (Ponte Velha) se encontram em fase adiantada, podendo ficar 
concluídos antes da data prevista, Outubro de 2011. 

Outras actividades e eventos: 
- Na V Convenção Sou de Peniche subordinada ao tema Por um território vivo, onde 

apetece viver, que ocorreu no Edifício Cultural do Município de Peniche, nos dias 21 e 22 de 
Junho. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que integrado no segundo painel, 
sobre o tema Um Território com significado, apresentou um trabalho sobre Rendas de Bilros: 
Estratégias para a afirmação de uma forma genuína de Artesanato. 

- Na conferência de imprensa do XII Edição Sabores do Mar/II Expo-Peniche. 
- Na entrega de prémios do torneio de futebol promovido pelo Grupo Desportivo de 

Atouguiense. 
- Na assinatura de acordos de parceria no âmbito da Rota das Igrejas – 3.ª Temporada. 

Informou que a rota integra ao todo dez igrejas do Concelho, que se encontram abertas num 
horário pré-determinado, sendo possível visitá-las e obter um conhecimento mais aprofundado 
sobre a sua história. 

- Nas comemorações do 82.º aniversário da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche. 

- No passado dia 19 de Junho, na inauguração da exposição organizada pela EB 1.2.3 de 
Peniche Arte na História, que esteve patente na sala de exposições do Edifício Cultural do 
Município de Peniche até ao passado dia 10 de Julho. 

- Na cerimónia de abertura oficial do Festival Sabores do Mar e nas diversas iniciativas 
programadas, a saber: Concerto com os Némanus, exibição de sete Marchas Populares, diversas 
degustações do Azeite de Abrantes, abertura da exposição Eu e o Mar - Profissões Tradicionais 
de Peniche e concerto com os Made in Portugal. 

- Em representação do Município de Peniche, no programa televisivo da RTP1 Portugal 
sem Fronteiras, no dia 09 de Julho. 

- Na entrega de diplomas de certificação aos alunos que frequentaram cursos no âmbito 
do Projecto das Novas Oportunidades, dinamizados pela Escola Secundária de Peniche e Centro 
de Emprego de Caldas da Rainha. 

- Na festa de final de ano lectivo dos professores e auxiliares da Comunidade Educativa 
de Atouguia da Baleia. 

Sobre a XXXII Corrida das Fogueiras e a XI Corrida das Fogueirinhas, o Senhor Vice-
Presidente, Jorge Amador, enquanto responsável pelo Pelouro do Desporto, sublinhou o número 
recorde de atletas, mais de 5500, considerando, por isso, a edição deste ano como um grande 
êxito. Agradeceu o empenho do Pelouro do Desporto e de todos os trabalhadores do Município 
de Peniche envolvidos, Bombeiros, PSP, Escuteiros, Juntas de Freguesia da Cidade e empresas 
patrocinadoras, com destaque para a ASICS. 

O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, prestou, ainda, a seguinte informação sobre a 
actividade do Pelouro da Educação: 
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«Regime de Fruta Escolar 
Conta com a distribuição gratuita de frutas e hortícolas a todos os alunos do 1.º ciclo, 

duas vezes por semana. Este ano distribuíram-se, ao longo de 30 semanas, 2326 
unidades/porções, o que corresponde a um total anual de 69 780 peças de frutas. 

No âmbito das medidas de acompanhamento, realizou-se o concurso de receitas “Sei 
cozinhar de forma Saudável”, enquanto medida transversal aos três Agrupamentos de Escolas, 
envolvendo alunos, professores, encarregados de educação e a própria comunidade local.» [sic] 

«Candidatura “Escolas para o Século XXI” 
Candidatura “Escolas para o Século XXI” com o projecto “As Rendas de Bilros vão à 

Escola” na categoria “Inovação Pedagógica”. 
Os prémios de reconhecimento à educação têm como objectivo distinguir e galardoar 

entidades educativas e formativas cuja actuação se destaque ao nível do contributo que prestam 
junto e para a comunidade educativa. 

A candidatura foi entregue no passado dia 30 de Junho, tendo sido elaborado um 
documento de fundamentação do projecto. Do enquadramento de “As Rendas de Bilros vão à 
Escola” serão avaliados pelo Júri os seguintes aspectos: Breve descrição; Carácter inovador do 
trabalho desenvolvido; Sustentabilidade da estratégia desenvolvida; Satisfação de necessidades 
do território em que é desenvolvido; Relevância pedagógica; Tecnologia envolvida; Benefício 
para os envolvidos; Abrangência do projecto; Diversidade de estratégias envolvidas; 
Conformidade do projecto com a categoria a que concorre; Sucesso/probabilidade de sucesso do 
projecto e, ainda, outros impactos considerados relevantes.» [sic] 

 
Senhora Vereadora Clara Abrantes 
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica: 
- No dia 29 de Junho, reuniu o Conselho da Comunidade do ACES-ON. Informou que 

um dos pontos da agenda foi a apresentação e discussão do Plano Local de Saúde do ACES-ON, 
tendo sido reflectida a forma de como o Conselho da Comunidade poderá envolver-se no 
cumprimento dos objectivos deste plano. Esteve presente o Coordenador da Unidade de Saúde 
Pública do ACES-ON. 

- No dia 30 de Junho, participou na festa de encerramento do ano lectivo da 
alfabetização, que decorreu na casa da Bica. 

- No dia 30 de Junho, assistiu à gala promovida pela Rádio 102Fm, Prémios Eu Gosto. 
Felicitou os promotores pela iniciativa. 

- No dia 1 de Julho, reuniu-se com o IHRU, para delineamento de procedimentos a ter no 
desenvolvimento do Programa PROHABITA. 

- No dia 1 de Julho, participou na festa de homenagem ao professor Américo Gonçalves, 
realizada na Escola Secundária de Peniche. Desejando-lhe toda a felicidade para o novo 
momento de vida. 

- No dia 2 de Julho, a convite do Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos de 
Casais do Júlio, participou num almoço. 

- No dia 2 de Julho, esteve presente na festa dos SMAS. 
- No dia 2 de Julho, assistiu ao desfile das Marchas Populares, a convite da Associação 

Cultural, Recreativa e Desportiva de Casais de Mestre Mendo. 
- No dia 5 de Julho, reuniu-se com a Equipa Comunitária de Saúde Mental. Informou que 

foi uma reunião de apresentação e de definição de estratégias para um trabalho em rede profícuo. 
- No dia 5 de Julho, esteve presente na conferência de imprensa de apresentação do 

Festival Sabores do Mar. 
- No dia 7 de Julho, reuniu o executivo do ACES-ON. 
- No dia 11 de Julho, reuniu a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche, 
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onde foi apresentado o relatório semestral, Janeiro a Junho de 2011. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse que não gosta de ver as caravanas de venda de farturas estacionadas no Largo do 

Município, por não se enquadrarem e retirarem visibilidade ao espaço que está ajardinado e bem 
cuidado. O Senhor Vice-Presidente disse que é uma fonte de receita para o Município e ajuda a 
pagar a manutenção do espaço. 

- Disse que gostaria de deixar um voto de congratulação por a UNESCO ter designado o 
arquipélago das Berlengas como Reserva da Bioesfera. O Senhor Presidente da Câmara 
agradeceu o voto de congratulação. 

- Apresentou, em nome dos vereadores do PSD, dois documentos, cujos textos, que leu, a 
seguir se reproduzem: 

«Avenida e Monumento em honra de Monsenhor Manuel Bastos 
Na reunião do passado dia 14 de Junho os vereadores do Partido Social Democrata 

sugeriram que o Município liderasse uma campanha para angariação de fundos para a erecção de 
um monumento a Monsenhor Manuel Bastos, pároco dedicado de Peniche durante décadas e que 
deixou vasta obra social e cultural no Concelho. 

Já há vários anos o seu nome foi atribuído à principal via de entrada na Cidade de 
Peniche. No entanto, com as obras de ligação ao IP6 a placa com o nome da artéria foi removida 
e, desde então, nem junto à rotunda de acesso ao IP, nem perto dos portões de Peniche de Cima 
ou nos cruzamentos com as ruas sitas a Sul, existe qualquer placa toponímica que identifique a 
Avenida. 

Deste modo, os vereadores do Partido Social Democrata sugerem que se utilizem 
algumas das grandes pedras que actualmente se encontram ao abandono na rua de acesso ao 
Parque Municipal de Campismo, e que em tempos se destinavam à decoração da rotunda do IP6, 
como placas toponímicas colocando-as nos locais indicados e nelas gravando o nome da 
Avenida. 

Por outro lado, dado que as referidas pedras são muito numerosas poder-se-ia estudar 
uma forma artística de as dispor em algum local do Parque Urbano da Cidade à guisa de 
monumento fazendo gravação dos diferentes episódios biográficos e da obra deixada pelo 
Monsenhor Manuel Bastos.  

Desse modo, em tempo de crise encontrar-se-ia uma forma económica de realizar um 
monumento e simultaneamente dava-se utilização a várias dezenas de pedras que, desde a 
inauguração do Parque Urbano, se encontram desenquadradas e ao abandono.» [sic] 

«Áreas de serviço para auto-caravanas 
Peniche é, por variadíssimas razões, um importante pólo de atracção para auto-

caravanistas que em grande número regularmente aqui acorrem. 
Por falta de locais de serviço e por lamentável falta de organização, em muitos locais do 

Concelho, esses turistas disseminam-se desordenadamente em alguns locais causando poluição 
visual e uma geral má impressão. 

Por um lado, os auto-caravanistas são um grupo de turistas importante para o equilíbrio 
económico do Concelho, por outro, constituem um grupo “mal amado” por muitos munícipes. 
Tal situação em nada beneficia quer a comunidade quer os que utilizam esse meio para fazer 
turismo. 

Assim, à semelhança do que acontece um pouco por toda a Europa e, felizmente, já em 
muitas localidades portuguesas, os vereadores do Partido Social Democrata sugerem que se 
criem áreas de serviço e apoio a auto-caravanistas devidamente assinaladas, com zonas de 
abastecimento e descarga de águas e locais pré-definidos para permanência curta nos seguintes 
locais: 
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Na cidade de Peniche:  
Zona junto à Alfândega (capacidade para cerca de trinta unidades) 
Zona da Prageira Norte (capacidade para cerca de vinte unidades) 
Zona do Quebrado (capacidade para cerca de trinta unidades) 
Largo de Santo António (capacidade para cerca de doze unidades) 
Praia da Consolação: 
 Zona junto à praia (capacidade para cerca de doze unidades) 
 Zona junto à Relva Longa (capacidade para cerca de quarenta unidades) 
Praia do Baleal: 
 Zona junto ao estacionamento principal (capacidade para cerca de trinta unidades) 
Praia dos Super Tubos: 
 Zona junto ao estacionamento principal (capacidade para cerca de trinta unidades) 
Nos referidos locais os auto-caravanistas encontrariam espaços pré-determinados para 

estacionar, local de descarga de águas de banhos, fossa química e abastecimento de água limpa 
mediante o pagamento de uma taxa fixa.» [sic] 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral: 
- Formulou também um voto de congratulação pelo facto da UNESCO ter designado o 

arquipélago das Berlengas como Reserva da Bioesfera. O Senhor Presidente da Câmara 
agradeceu o voto de congratulação. 

- Apresentou um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Mamede Cardoso 
Júnior, que considerou como um verdadeiro homem de Peniche. Elogiou a figura do Senhor 
Francisco Mamede, enquanto homem, empresário e cidadão. Referiu que foi um homem de 
valores, um empresário empreendedor e com visão e um cidadão empenhado no 
desenvolvimento do seu concelho, tendo exercido cargos autárquicos, designadamente como 
vereador na Câmara Municipal e vários cargos no movimento associativo da cidade. Solicitou 
que a Câmara expresse à família um voto de pesar pelo seu falecimento. Todos os elementos da 
Câmara se associaram ao voto de pesar. 

- Fez uma saudação à exposição Eu e o Mar. Disse tratar-se de uma abordagem que deve 
continuar e deve ser estendida ao conhecimento das escolas, por forma a que os nossos alunos 
tenham conhecimento da importância que tiveram determinadas figuras na história de Peniche e 
em concreto na história da pesca. 

- Disse ter ficado satisfeito por ter sido pintado o varandim da ponte rodoviária que liga o 
Largo do Município à Avenida do Porto de Pesca. 

- Referiu que o Festival Sabores do Mar está a tornar-se um evento de referência com 
esta nova dinâmica e este novo formato. 

- Manifestou que, na sua opinião, o jardim público, pela sua situação privilegiada, deve 
constitui um pólo permanente de realização de manifestações culturais ou de outras actividades. 
Referiu que é um sítio nobre da Cidade e que lamenta que o coreto esteja na situação degradada 
em que está, particularmente a sua cobertura, que tem muitos dejectos de gaivota e está com 
muita ferrugem. Lançou o repto para se convidarem as bandas filarmónicas do Concelho para 
actuarem no coreto com alguma regularidade. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse 
que o coreto só não está já pintado porque as brigadas de pintura tiveram outras prioridades, 
particularmente no parque de estacionamento central da Cidade, nas escolas do primeiro ciclo e 
passadeiras para peões, mas que está prevista uma intervenção para breve. 

- Referiu que no Parque Urbano, junto à cafetaria, existe um lugar de estacionamento 
reservado para pessoas com mobilidade condicionada, mas que, no entanto, não existe uma 
rampa que permita o acesso do estacionamento às vias do parque. Disse que se justifica a 
existência de uma rampa no local. 
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- Perguntou onde foram colocadas as lamas retiradas do fosso e se estavam 
contaminadas. O director do DOM informou que foram feitas análises às lamas retidas do fosso e 
que estas não apresentavam indícios de contaminação, pelo que poderão ser utilizadas nas motas 
dos rios. 

 
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. 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 

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

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

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

dias 6 e 28 de Junho de 2011, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em 
matéria de licenciamento de obras. (M-Doc1) 

 
APRESENTAÇÃO DO MODELO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA 
ZONA HISTÓRICA DA CIDADE DE PENICHE E NA AVENIDA DO MAR: 

 
Estiveram presentes na Sala de Sessões os senhores Eng.os Nuno Cativo e Nuno 

Carvalho, director do DEA – Departamento de Energia e Ambiente e chefe da DASU – Divisão 
de Ambiente e Serviços Urbanos, respectivamente, que explicaram à Câmara como se processa a 
recolha dos resíduos sólidos urbanos na zona histórica e na Avenida do Mar, em Peniche. 
Informaram que o modelo em uso está certificado pela norma ISO 2009 e segue todos os 
requisitos da mesma norma. Disseram, ainda, que é um sistema dinâmico, que começou a ser 
aplicado em 2008, e vai na sua quinta versão, resultado de nova legislação e de reclamações e 
sugestões apresentadas, que, quando viáveis, são postas em prática. 

Na sequência desta apresentação, o Senhor Vereador Francisco Salvador sugeriu que para 
a Avenida do Mar, face aos constrangimentos provocados pela actividade dos numerosos 
estabelecimentos de restauração existentes nessa artéria, se estudassem outras soluções criativas 
para a recolha dos resíduos sólidos urbanos, nomeadamente incentivando os proprietários dos 
referidos estabelecimentos a adquirir equipamentos de trituração de resíduos orgânicos e que se 
averiguasse a possibilidade de, à semelhança do que já acontece em diversas localidades, se 
implementar um sistema subterrâneo de tubagem para recolha de resíduos por sucção. 

O Senhor Presidente da Câmara solicitou aos dois dirigentes que apresentem até ao final 
do próximo mês de Setembro uma proposta para melhoria do sistema de recolha de RSU na 
Avenida do Mar, em Peniche. 

 
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE: 
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* Foi presente uma carta, datada de 11 de Julho de 2011, da Afaplan – Planeamento e 
Gestão de Projectos, S.A., com a análise às propostas de preços de trabalhos a mais com base nas 
alterações dos projectos da eclusa e ponte rodoviária, no âmbito da empreitada referida em 
epígrafe. 

- Considerando que os trabalhos a mais são estritamente necessários para continuidade 
dos trabalhos e acabamento da obra e não são economicamente viáveis de separar do contrato, 
deliberado adjudicar à firma Etermar – Engenharia e Construção, S.A., por conta da referida 
empreitada, nos termos e ao abrigo do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 
trabalhos a mais, a preços acordados, no valor de 859 798,96 euros, a que acrescerá o IVA, 
correspondendo 90 032,00 euros à execução de micro-estacas na nova ponte rodoviária e        
769 766,96 euros à execução de trabalhos de solidificação e impermeabilização da base da 
eclusa. Deliberado, também, aprovar a prorrogação do prazo para a realização da obra, o novo 
mapa de trabalhos e cronograma financeiro. 

Deliberado, ainda, aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar e remeter, no prazo 
de 15 dias, a contar do início da execução da empreitada, ao Departamento de Fiscalização 
Concomitante do Tribunal de Contas. 

 
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. 
 

ALTERAÇÃO AO PDM POR ADAPTAÇÃO AO POASD: 
 
* Foi novamente presente a proposta de alteração da Carta de Ordenamento e de 

Condicionantes do Plano Director Municipal por adaptação ao Plano de Ordenamento da 
Albufeira de São Domingos, acompanhada, agora, de nova informação da DEPPC, datada de 7 
de Julho de 2011. 

- Considerando o parecer favorável recebido da Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas (DRAP), datado de 1 de Julho de 2011, deliberado concordar com a proposta de alteração 
à Planta de Ordenamento e de Condicionantes do Plano Director Municipal de Peniche para 
adaptação ao Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos e submetê-la à aprovação da 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. (M-Doc2) 

 
CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA: 

 
* Foi presente o estudo prévio do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, elaborado pela 

empresa Project4you Portugal – Consultoria e Projecto Unipessoal, L.da, acompanhado dos 
pareceres técnicos do chefe da DGUO, datado de 22 de Junho de 2011, e da chefe da DEPPC, 
datado de 5 de Julho de 2011. 

- Deliberado aprovar o estudo prévio do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, com as 
recomendações dos serviços municipais. 

 
UNIDADE DE EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA: 

 
* Foi presente um documento, elaborado pela DEPPC, apresentando a delimitação e a 

fundamentação da Unidade de Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 
- Deliberado aprovar a delimitação proposta pela DEPPC de Unidade de Execução do 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia e a fundamentação da opção tomada. Deliberado, ainda, 
proceder à abertura da discussão pública, nos termos do RJIT. (M-Doc3) 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.07.2011 * Livro 102 * Fl.165 

 
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos: 
 
* 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, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de exposição da requente 
informando de que o espaço situado a poente do futuro equipamento é suficiente para o 
estacionamento das suas viaturas. 

- Considerando que se encontra satisfeita a condição imposta quanto ao estacionamento, 
deliberado aprovar, nas condições da proposta do chefe da DGUO, datada de 26 de Maio de 
2011. 

 
* Proc.º N.º L5/89, em nome de Torres Martins e Franca, L.da, para loteamento de uma 

propriedade, sita no Casal Botado, em Consolação, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de um pedido de alteração. 

- Considerando o parecer técnico da DGUO, de 2 de Novembro de 2009, e a informação 
dos SMAS, de 18 de Fevereiro de 2011, deliberado aprovar a sexta alteração o loteamento 
titulado pelo alvará n.º 7/89, que incide numa ligeira rectificação dos polígonos de implantação 
dos lotes e implica ajustamentos nos arranjos exteriores, designadamente os acessos às caves e a 
inclusão de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada. 

 
* Proc.º N.º 82/11, em nome de Horácio Vieira Leal, para construção de um muro, junto à 

EN 114, no lugar de Coimbrã, acompanhado de ofício da EP – Estradas de Portugal, S.A.. 
- Tomado conhecimento do teor do ofício n.º 48118, datado de 24 de Maio de 2011, da 

EP – Estradas de Portugal, S.A., que informa o titular do processo do valor da taxa a pagar para 
que lhe seja emitida autorização para construir um muro e executar um acesso à EN114 km 
10+650. 

 
* Proc.os N.os 388/06 e R118/08, em nome de Olívio Ferreira Ricardo e Rogério Santos, 

respectivamente, onde solicitam a alienação de uma parcela de terreno, sita na Travessa Vasco 
da Gama, em Ferrel, acompanhados de informação do director do DPGU, datada de 20 de Junho 
de 2011. 

- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia e apreciar na próxima reunião. 
 
* Proc.º N.º 121/01, em nome de Júlio Manuel Marques Teodoro, para alterações no 

decurso da obra de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua da Alegria, em Ferrel, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de exposição do requerente, datada de 16 
de Agosto de 2010. 

- Deliberado manter o indeferimento. 
 
* Proc.º N.º R669/11, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, para informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia, na Rua Alto da Boneca, em Peniche. 
- Deliberado emitir parecer favorável, nos termos e condições da proposta do chefe da 

DGUO, de 17 de Junho de 2011. Deliberado, ainda, informar a requerente que a aprovação do 
projecto fica condicionada à demolição dos anexos construídos ilegalmente no prédio. 

 
* Proc.º N.º 100/11, em nome de Sociedade de Construções Madeira e Sales, L.da, para 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 12.07.2011 * Livro 102 * Fl.166 

construção de um edifício de habitação, na Rua da Praia, em São Bernardino. 
- Deliberado aprovar nos termos e condições da proposta do chefe da DGUO, de 16 de 

Maio de 2011. 
 
* Proc.º 36/11, em nome de José Maria Monteiro Ribeiro, para construção de uma 

moradia unifamiliar e muro de vedação, na Rua de São Sebastião, em Serra d'El-Rei. 
- Deliberado aprovar. 
 

PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA EB1 N.º 6 DE PENICHE: 
 
* Elaborados pela DEPPC, foram presentes os estudos de ampliação e de cores a aplicar 

nas fachadas da EB1 n.º 6 de Peniche, sita no Bairro da Prageira. 
- Deliberado aprovar os estudos apresentados. 
 
Por se ter ausentado da reunião, por motivos pessoais, o Senhor Vereador Francisco 

Salvador não participou na apreciação e votação dos assuntos que se seguem. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
* A câmara, na sequência do requerimento que foi apresentado, deliberou autorizar que 

seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 22h00, para o estabelecimento de 
restauração, denominado “Churrasqueira d’El-Rei”, sito na Rua do Poço Novo, n.º 7, em Serra 
d'El-Rei, de que é exploradora a senhora Ana Isabel Graciano Ribeiro, com validade até 31 de 
Dezembro de 2011. 

 
* Foi presente uma carta, datada de 12 de Julho de 2011, da ACISCP – Associação 

Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento dos 
horários de encerramento dos estabelecimentos de bares e similares, no dia 16 de Julho corrente, 
aquando da realização do Carnaval de Verão. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento 
respectivo, apenas 1 (uma) hora para além dos horários estabelecidos para cada estabelecimento, 
o que se comunicará à PSP e GNR. (10677) 

 
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) Diverso material, conforme discriminado no ofício n.º 81, datado de 1 de Junho de 
2011, da Junta de Freguesia de Ajuda, à Freguesia de Ajuda, para executar um passeio na 
Avenida Monsenhor Bastos, junto ao entroncamento com a Rua do Juncal, no valor estimado de 
903,93 euros. (8292) 

2) Um par de botas com biqueira de aço, n.º 43, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no valor 
estimado de 25,00 euros. (8707) 

3) Duas grelhas para sumidouros e vinte metros de tubo em PVC, à Freguesia de Ajuda, 
para colocar junto à porta norte do Mercado Municipal, tudo no valor estimado de 93,40 euros. 
(9086). 

4) Duzentos metros quadrados de pavimento H6, ao Sporting Clube da Estrada, para 
aplicar nas suas instalações, no valor estimado de 678,00 euros. O Senhor Presidente da Câmara 
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não participou na apreciação e votação deste apoio. (4835) 
5) Um subsídio, no valor de 121,20 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. (8877) 

6) Um subsídio, no valor de 180,00 euros, e o apoio logístico que materialmente seja 
possível, à Casa do Benfica de Peniche, para a realização da II Noite de Fado, que terá lugar no 
dia 30 de Julho de 2011. (10038) 

7) Um troféu, até ao valor de 25,00 euros, ao Atlético Clube de Geraldes, para o XII 
Torneio de Futebol de Salão. (10081) 

8) Autorizar a Acústica Médica a colocar uma unidade móvel de rastreio na Praça Jacob 
Rodrigues Pereira, em Peniche, no dia 2 de Agosto, para a realização de rastreio auditivo, com 
isenção de taxas pela ocupação da via pública. (10169) 

9) Um subsídio, no valor de 280,00 euros, ao centro de Convívio e Cultura de Geraldes, 
para comparticipação nas despesas com a realização do Festival de Folclore de Geraldes 2011, 
que terá lugar no dia 30 de Julho de 2011. (10418) 

10) Emprestar sessenta baias e dez sinais de trânsito à Comissão de Festas Nossa 
Senhora da Guia 2011 (Ferrel). 

11) Um subsídio, no valor de 5150,00 euros, à Associação Peniche Rendibilros, 
destinado ao pagamento dos prémios e participações no XIX Concurso de Renda de Bilros de 
Peniche, conforme deliberação de 25 de Janeiro de 2011. 

 
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício, datado de 18 de Maio de 2011, do Município de Torres Vedras, solicitando a 

emissão de parecer referente ao 34.º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres Vedras 
– Troféu Joaquim Agostinho. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, proferido em 4 de 
Julho de 2011, que emitiu parecer favorável. (7712) 

 
* Carta, datada de 25 de Maio de 2011, da Administração do Condomínio Sito na Rua 

Heróis do Ultramar, n.º 7, em Peniche, solicitando a anulação da marcação do lugar de 
estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada que se encontra em frente ao referido 
condomínio, uma vez que o munícipe que a requereu já não possui qualquer fracção no prédio. 

- Considerando que na zona envolvente existem outros lugares de estacionamento 
reservados a pessoas com mobilidade condicionada, deliberado deferir. (7936) 

 
* Carta, sem data, de Maria José Aguiar, comunicando que aceita a quantia de 200,00 

euros, como compensação pelos danos causados por um acidente de viação, ocorrido no Parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo. 

- Deliberado autorizar o pagamento da quantia de 200,00 euros, conforme deliberação de 
31 de Maio de 2011. (10134) 

 
* Carta n.º 60496, datada de 4 de Julho de 2011, da EP – Estradas de Portugal, S.A., 

relativa à renovação da autorização de colocação de um placar publicitário junto ao IP6. 
- Deliberado informar a EP – Estradas de Portugal, S.A. de que o placar publicitário que 

o Município pretende colocar junto ao IP6 km 000+000, no Casal da Ponte, Freguesia de 
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Atouguia da Baleia, Concelho de Peniche, é de interesse cultural municipal. (10276) 
 
* Carta n.º 741/C, datada de 4 de Julho de 2011, do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local, remetendo a petição Não à redução do número de 
autarquias e de trabalhadores.  

- Deliberado, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Carlos Amaral, 
concordar com o espírito da petição e autorizar a sua divulgação junto dos funcionários 
municipais. O Senhor Vereador Carlos Amaral declarou que se abstinha por não concordar que o 
assunto seja colocado para votação. (10277) 

 
* Carta, datada de 28 de Junho de 2011, da Comissão Organizadora da Festa de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, solicitando autorização para proceder à montagem dos divertimentos 
no Campo da República, em Peniche, e a instalar os vendedores no recinto da feira mensal, sito 
na Prageira, em Peniche, nas datas a seguir indicadas: 

- A partir de 19 de Julho de 2011, para a montagem dos divertimentos; 
- A partir de 22 de Julho de 2011, para o funcionamento dos divertimentos; 
- A partir de 29 de Julho de 2011, para o funcionamento da feira; 
- No dia 15 de Agosto de 2011, até às 24.00 horas, encerram todas as actividades. 

- Deliberado concordar com as datas propostas, não cobrando o Município taxas pela 
ocupação da via pública, e autorizar a Comissão de Festas a efectuar a exploração e gestão do 
espaço, respeitando a deliberação tomada na reunião do passado dia 28 de Junho de 2011. 
(10385) 

 
* Informação, datada de 13 de Maio de 2011, do Serviço de Património, já presente em 

reunião de 17 de Maio de 2011, dando conhecimento de cada uma das parcelas de terreno 
municipais, situadas junto à Estrada Marginal Sul, em Peniche, ocupadas por particulares e 
apresentando uma proposta de actuação para cada um dos casos. 

- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia, devendo ser presente à próxima reunião 
para que seja tomada decisão sobre a melhor forma de se repor a legalidade. 

 
* Informação, datada de 6 de Julho de 2011, do Serviço de Património, dando 

conhecimento de cada uma das parcelas de terreno municipais, situadas a poente da Rua Irmã 
Glória de São Vicente de Paulo, em Peniche, ocupadas por particulares e apresentando uma 
proposta de actuação para cada um dos casos. 

- Tomado conhecimento e deliberado que o assunto seja presente à próxima reunião, para 
ser tomada decisão sobre a melhor forma de se repor a legalidade. 

 
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 7 de Julho de 2011, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, remetendo o Plano de Actividades e o Orçamento para 2011. (10363) 
 
* Carta, datada de 5 de Julho de 2011, do Vespa Clube do Oeste, agradecendo o apoio 

prestado pelo Município para a realização do VI Encontro Nacional de Vespas. (10509) 
 
* Carta, datada de 16 de Maio de 2011, da Comissão de Festas Nossa Senhora da Guia 

2011, da vila de Ferrel, dando conhecimento de que pretende solicitar o licenciamento das 
actividades associadas à realização da referida festa, que terá lugar de 5 a 10 de Agosto de 2011, 
até às 06h00. 
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* Despacho, datado de 24 de Junho de 2011, do Senhor Vice-Presidente, que designa as 

Senhoras D. Ester da Silva Cordeiro Gonçalves Rasteiro, D. Maria Bárbara Fonseca Petinga 
Leopoldo e Dr.ª Maria Helena Gil de Figueiredo Leitão Silva e os Senhores Prof. Horácio de 
Matos Guerra e Prof. Raul Fernando da Conceição Santos para constituírem o júri XIX Concurso 
de Renda de Bilros de Peniche. 

 
* Informação, datada de 8 de Julho de 2011, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, dando conhecimento de que, em cumprimento da deliberação de 31 de Maio de 
2011, foi efectuado o pagamento do valor da hipoteca efectuada pelo anterior proprietário do 
prédio municipal sito no Forte das Cabanas, em Peniche. 

 
* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução 

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

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

Janeiro a Junho de 2011. 
 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 6: 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 1 ao Orçamento da Receita, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 50 000,00 € em reforços de receitas correntes e 500 000,00 € em 
reforços de receita de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 5 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 121 000,00 € em reforços de despesas corrente, 570 750,00 € em 
reforços de despesa de capital, 72 000,00 € em anulações de despesas correntes e 69 750,00€ em 
anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 3 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 22 100,00 € em reforços e 66 100,00 € em anulações. 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 595 300,00 € em reforços e 95 300,00€ em anulações. 
 

HABITAÇÃO SOCIAL: 
 

Alteração de titularidade: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 7 de Julho de 2011, do Serviço de Acção 

Social, Solidariedade e Habitação, propondo a transferência da titularidade do fogo sito na Rua 
Fonte da Nora, Edifício Coosofi, 4.º F, em Peniche. 

- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do arrendamento do fogo para Luís 
Manuel Correia Gonçalves, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de 
arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010. 
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TRÂNSITO: 

 
* Foi presente o ofício n.º 89240/2011NPP-115-1, datado de 21 de Março de 2011, da 

Polícia de Segurança Pública, propondo o reforço da sinalização de trânsito vertical na Rua 
Miguel Torga em Peniche, acompanho de informação do DOM, datada de 30 de Junho de 2011, 
e de planta. 

- Deliberado autorizar a colocação dos sinais de trânsito, conforme proposto pelo DOM. 
(M-Doc4) 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS: 

 
* Foi presente um ofício, datado de 6 de Julho de 2011, do Tribunal de Contas, dando 

conhecimento de que foi concedido visto ao processo de aquisição de combustíveis rodoviários a 
granel (lote 2). 

- Tomado conhecimento. (10312) 
 
* Foi presente uma informação, datada de 11 de Julho de 2011, do Departamento 

Administrativo e Financeiro, propondo a repartição dos encargos relativos ao fornecimento de 
combustíveis (lote 1), no âmbito do concurso público supramencionado, por mais um ano 
económico. 

- Deliberado autorizar a repartição dos encargos, conforme proposto pela directora do 
DAF. (M-Doc5) 

 
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 e trinta minutos, 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 com ele 
assino. 

 


