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ACTA N.º 17/2011

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 2 DE AGOSTO DE 2011:

Aos dois dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e Sala
de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António
José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge
Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral
Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos.

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos
presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária,
nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:

- Paulo Bizarro, estudante da Escola Básica D. Luís de Ataíde, de Peniche, que informou
que se encontra a elaborar o projecto para a criação de uma associação nacional de protecção de
animais, que gostaria que tivesse sede em Peniche, e solicitou o apoio do Município,
nomeadamente com a cedência de um terreno para instalação de um abrigo para animais e de
verbas. O senhor Presidente da Câmara felicitou o munícipe pela sua preocupação na protecção
dos animais e disse-lhe que já existe em Peniche a APAP – Associação do Protecção dos
Animais de Peniche, a quem o Município já cedeu terrenos para a construção de um canil, não
podendo o Município corresponder a mais solicitações sobre a matéria, por ter limitações
orçamentais. Sugeriu ao munícipe que contacte a APAP, para ver se os objectivos associativos
são os mesmos e que analise a possibilidade de haver uma união de meios e não uma dispersão,
ressalvando que o direito de associação é livre, e solicitou-lhe que faça chegar toda a informação
de que dispõe sobre a matéria, para poder analisar a solidez da proposta. O senhor Vereador
Francisco Salvador felicitou o munícipe pelo acto de cidadania, sugeriu-lhe que envolva a escola
no projecto e defendeu que a Câmara Municipal deve incentivar este tipo de iniciativas.

- Maria José Barbosa, que se lamentou do número de auto-caravanas que estacionam em
frente da sua casa, na Consolação, retirando-lhe a vista do mar, obstruindo a passagem e, por
vezes, fazendo o despejo das sua águas sanitárias para a via pública. Lamentou que o senhor
Vereador Francisco Salvador não tenha intervindo aquando das suas intervenções em reuniões
passadas, à semelhança do que fez para o munícipe anterior. O senhor Vereador Francisco
Salvador disse que o facto de não ter intervindo na presença da munícipe represente que não
tenha manifestado a sua opinião em outras ocasiões, nomeadamente em reuniões de trabalho
com o senhor Vice-Presidente e reuniões de Câmara, onde tem apresentado as suas sugestões.
Disse que o facto de não haver locais próprios para os despejos das auto-caravanas leva a que
alguns dos seus utilizadores tenham comportamentos que não são os mais correctos. O senhor
Vice-Presidente disse que existem uma série de medidas que têm que ser tomadas sobre este
novo tipo de veículos que surgiu nestes últimos anos em Peniche. Informou que as receitas com
as auto-caravanas têm aumentado no Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, fruto do
investimento e divulgação feitos. Disse que será apreciado na reunião de hoje um estudo sobre o
estacionamento no Concelho de Peniche, concretamente nos núcleos urbanos de Peniche, Baleal
e Consolação, e que está em estudo a criação de uma área destinada ao estacionamento de auto-
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caravanas na zona do Casal Moinho.

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 27 de Julho, na qualidade de membro da Associação Oceano XXI, participou

numa reunião com o senhor Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu, onde foram
apresentados os projectos existentes e colocou a questão sobre a importância dos Estaleiros
Navais de Peniche e de possíveis contributos para o seu desenvolvimento.

- No dia 28 de Julho, participou na homenagem póstuma a Diogo Vasconcelos, que se
realizou no Porto.

- No dia 29 de Julho, participou na inauguração do III Saberes, Tradições e Sabores.
Felicitou o Sporting Clube da Estrada pela organização desta iniciativa.

- No dia 29 de Julho, assistiu ao concerto da Bolli-Pop Orchester, proveniente da cidade
alemã de Grevesmühlen, que se realizou no Fórum da Parreirinha.

- No dia 30 de Julho, assistiu ao desfile de marchas populares, no Lugar da Estrada.
- No dia 31 de Julho, acompanhou a travessia a nado entre a ilha da Berlenga e Peniche,

realizada no âmbito do reconhecimento do arquipélago das Berlengas como Reserva da
Bioesfera pela UNESCO. O senhor Presidente da Câmara manifestou o seu reconhecimento aos
nadadores Miguel Arrobas, Pedro Basílio e João Baeta por se terem predisposto a realizar esta
iniciativa em situação meteorológica adversa. Agradeceu o apoio prestado pelos Bombeiros
Voluntários de Peniche, Capitania do Porto de Peniche, Direcção de Faróis, Instituto de Socorros
a Náufragos, Instituto Nacional de Emergência Médica, empresa proprietária do barco Cabo
Avelar Pessoa e demais empresas que cederam embarcações. Disse, ainda, querer deixar uma
palavra de felicitação do senhor Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu, por ter
acompanhado toda a prova e pela valorização que atribui a esta iniciativa no quadro do
reconhecimento do arquipélago das Berlengas como Reserva da Bioesfera pela UNESCO.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
- Deu conhecimento de que recebeu o novo Comandante Distrital de Leiria da GNR,

senhor José Câmara Lomelino, onde teve a oportunidade de lhe dar as boas vindas e abordar
questões relacionadas com o trânsito no Baleal, número de efectivos no destacamento de Peniche
e da transferência do respectivo quartel para Atouguia da Baleia.

- Saudou o nadador João Baeta, pelo facto de apenas com 17 anos de idade ter
concretizado com êxito a Travessia a Nado Peniche – Berlenga – Peniche. Saudou, também, os
atletas Pedro Basílio, como exemplo de coragem e determinação, e Miguel Arrobas, um grande
campeão nesta modalidade.

- Informou que está a decorrer o Ateliê de Verão da Escola de Rendas da Câmara
Municipal de Peniche, que conta com cerca de 60 crianças inscritas. Disse que é um excelente
indicativo para o trabalho em curso das Rendas de Bilros de Peniche.

- Deu conta das dificuldades com a organização da Festa de Nossa Senhora da Boa
Viagem e informou que apesar de não ser da responsabilidade da Câmara Municipal de Peniche a
sua organização esta deu todo o seu apoio.

- Informou que a Secção de Carpintaria do DOM construiu um estrado para a travessia
pedonal na Ponte velha, que permitiu a sua utilização, apenas por peões, no decurso da obra de
Recuperação do Fosso da Muralha.
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- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, ainda, a proposta para execução
de uma rotunda no Largo do Bom Jesus, em Bolhos, que será apreciada no Período da Ordem do
Dia.

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

conforme se indica:
- No dia 29 de Julho, assistiu à inauguração das exposições Arte ao Entardecer e

Moinhos do Concelho de Peniche, no âmbito do III Saberes, Tradições e Sabores.
- No dia 29 de Julho, participou numa reunião do grupo de jovens Bufarda Forever, no

âmbito do projecto Azimute 270º.
- No dia 30 de Julho, participou na iniciativa Rota dos Moinhos.
- No dia 30 de Julho, assistiu ao Festival de Folclore de Geraldes.
- No dia 30 de Julho, assistiu à sessão de fados organizada pela Casa do Benfica de Peni-

che.

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Manifestou o seu regozijo por ter sido colocado um contentor para recolha de RSU na

Rua dos Bombeiros Voluntários, em Peniche. Disse que a D. Dolores Pitau, munícipe que se
referiu ao assunto na última reunião pública, lhe solicitou que agradecesse a rapidez com que o
assunto foi tratado.

- Disse que deve ser encontrada uma nova solução para a circulação automóvel em torno
da igreja de São Pedro, em Peniche. Que já colocou o assunto em reunião de Câmara e, na altura,
lhe foi dito que não era possível. Perguntou porque não é possível. O senhor Presidente da
Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro do Trânsito, que traga um
ponto da situação do assunto à próxima reunião.

- Disse que a circulação automóvel no último troço da Rua Garrett, entre a Rua Primeiro
de Dezembro e a Avenida das Escolas, em Peniche, se faz nos dois sentidos, sendo ainda
permitido o estacionamento, o que dificulta a passagem dos veículos. O senhor Presidente deu
indicação à chefe da Divisão Administrativa (DA) para solicitar ao Departamento de Obras
Municipais (DOM) que verifique qual a sinalização que se encontra aprovada para as artérias da
zona referida pelo senhor Vereador Francisco Salvador e qual a sinalização que se encontra
efectivamente instalada.

- Referiu-se aos preços praticados no estabelecimento tipo minimercado situado na ilha
da Berlenga, arrendado pelo Município, que considerou de elevados, e perguntou se a Câmara
pode fazer alguma coisa. O senhor Presidente da Câmara disse que a localização insular dos
estabelecimentos tem custos associados, nomeadamente com o transporte dos produtos, e deu
indicação à chefe da DA para que sejam analisadas as condições dos concursos, as regras que
existem para afixação de preços e o modo de se poder acautelar a situação no futuro.

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Manifestou a sua preocupação com a instalação do arraial da Festa de Nossa Senhora

da Boa Viagem, pela devastação que está a existir do espaço. O senhor Presidente da Câmara
lamentou o desrespeito que tem havido pelo que estava previsto e reiterou que a Comissão de
Festas é responsável pela reparação dos danos causados às estruturas e equipamentos instalados
no Campo da República, conforme ficou decidido em reunião de câmara.

- Perguntou qual o ponto de situação dos Planos de Urbanização, nomeadamente dos que
já foram consignados. Disse que os períodos de dificuldades financeiras, como o actual, são bons
momentos para se avançar com este tipo de documentos, uma vez que não existe a pressão dos
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promotores imobiliários. Sugeriu que se aproveite o facto de não haver grande pressão para se
encarregar as salas de desenho do Município de irem elaborando um plano de cada vez.

- Disse que as ruas da urbanização Baleal Sol Village I estão com a brita solta, porque o
alcatrão desapareceu, e que a projecção de pedras pelas rodas dos automóveis pode constituir um
perigo. Disse saber das dificuldades financeiras do Município mas que não se pode ultrapassar os
limites da segurança e, por isso, se torna necessário que sejam tomadas providências. O senhor
Presidente da Câmara disse que reconhece que pode estar em causa a segurança de pessoas e
bens e solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro das Obras Municipais, que
dê indicação ao DOM para verificar como se pode minimizar a situação.

- Referiu que os acessos à praia dos Frades, em São Bernardino, e à praia da Consolação
(sul) estão degradados. Que a situação se arrasta há anos e que deve ser encontrada uma solução.
O senhor Presidente da Câmara deu indicação à chefe da DA que solicite ao Comandante
Operacional Municipal que faça o levantamento das situações indicadas pelo senhor Vereador,
nomeadamente ao nível da segurança.

- Referiu-se à quantidade de ratos que existe no Concelho, nomeadamente em Casal
Moinho, Casais Brancos e Atouguia da Baleia, e pelas palavras de uma munícipe na última
reunião pública também na cidade de Peniche. O director do DEA fez uma explicação sucinta de
como se processa a desratização no Concelho e de que, no corrente ano, o serviço está
adjudicado à empresa Luthisa - Lusitana de Tratamentos de Higiene, L.da, pelo valor de 7740,00
euros, a que acresce o IVA.

- Disse que existem moradores de Atouguia da Baleia que foram ameaçados por pessoas
de etnia cigana que se instalaram em terrenos municipais sitos num dos bairros da vila. O senhor
Presidente da Câmara disse que é fundamental a actuação da GNR, força se segurança que
superintende a zona, e solicitou à senhora Vereadora Clara Abrantes que, através do Serviço de
Acção Social, verifique se houve um aumento da população de etnia cigana.

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Saudou a passagem pedonal que foi instalada na ponte velha.
- Disse que acompanha a preocupação do senhor Vereador Francisco Salvador pelos

preços praticados na ilha da Berlenga, nomeadamente no Castelinho, por ser um estabelecimento
de tipo minimercado, que deveria praticar preços diferentes dos praticados em estabelecimentos
de restauração e bebidas.

- Sugeriu que se crie uma pequena área de apoio a auto-caravanistas no espaço onde
esteve instalado um posto de abastecimento de combustíveis, na Avenida Monsenhor Bastos, em
Peniche, que se encontra actualmente devoluto, com a instalação de um equipamento que
permita o abastecimento e os despejos das auto-caravanas. O senhor Presidente da Câmara disse
que a proposta seria apreciada juntamente com as propostas apresentadas pelo senhor Vereador
Francisco Salvador na reunião de 12 de Julho.

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.

REDE VIÁRIA:

Elaborados pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foram presentes
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os seguintes documentos:

* Estudo viário, contendo três soluções alternativas, para implantação de uma rotunda, na
Rua de Santo António, na povoação de Bolhos.

- Deliberado aprovar a solução apresentada no desenho n.º 2, e solicitar o parecer da
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre o assunto. (M-Doc1)

* Proposta para construção de passeio, na esquina formada pela Rua dos Pocinhos e pela
Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche.

- Deliberado aprovar a proposta apresentada, exceptuando a colocação de uma guarda em
inox na envolvente da rotunda, devendo os serviços verificarem se a solução agora aprovada
colide com o Plano Estratégico das Ciclovias do Concelho de Peniche.

DOAÇÃO DE TERRENOS PARA INTEGRAREM O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:

Na sequência da declaração apresenta pelo senhor Arsénio José Fernandes Isidoro, a
Câmara deliberou aceitar a doação de uma parcela de terreno, com as área de 184,70 m2 a
desanexar do prédio rústico, sito em Casal do Guizado, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Peniche sob o n.º 9242, da freguesia de Atouguia da Baleia e inscrito na matriz
cadastral rústica da mesma freguesia sob o artigo 84 (parte), secção AQ, para ser integrada no
domínio público, nomeadamente para passeios e estacionamento público.

PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:

Foram presentes e apreciados os seguintes processos:

* Proc.º N.º 330/04, em nome de Meia-Via – Turismo e Habitação, S.A., para construção
de um condomínio, na Rua Azeredo Perdigão, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. O
chefe da DGUO fez um ponto de situação do processo e informou que os promotores do
empreendimento estão interessados em dar continuação ao projecto, introduzindo algumas
alterações. O senhor Presidente da Câmara leu um e-mail, que lhe foi enviado por um
responsável da empresa, dando conta das suas intenções relativamente às alterações que
pretendem introduzir no projecto.

- A Câmara tomou conhecimento e deliberou solicitar aos promotores do
empreendimento que seja feito um esforço de minimização dos impactos, de acordo com as
orientações transmitidas pelos serviços do Município.

* Proc.º N.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da,
para loteamento de um prédio rústico, sito em “Pisa Barros”, Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de uma informação da DPOI, datada de 29 de Junho de 2011,
dando conhecimento de que, na sequência da vistoria realizada para recepção provisória total das
obras de urbanização do loteamento, se verificou que os projectos que constam do processo não
contemplam as condições de acessibilidades exigidas pelo Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de
Maio, em vigor à data da entrada do processo, e da indisponibilidade manifestada pelo promotor
para executar as obras de correcção nas estruturas já concluídas, nomeadamente rebaixamento
dos passeios junto às passadeiras e alteração da localização de alguns obstáculos que
condicionam a largura livre dos passeios.

- Deliberado manter o critério utilizado em situações semelhantes, ou seja, o Município
de Peniche participará com o fornecimento do projecto e dos materiais e o promotor participará
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com a mão-de-obra. Deliberado, também, encarregar os serviços municipais de elaborarem o
projecto e a estimativa orçamental, com separação de materiais e de mão-de-obra, e submetê-los
a aprovação.

Foi ainda deliberado recomendar aos serviços que, sempre que se execute um
rebaixamento de passeio junto a uma passadeira, em área de intervenção de um loteamento, e
caso o passeio fronteiro já não faça parte da área de intervenção do loteamento, devem rebaixar
esse passeio fronteiro, junto à mesma passadeira, de modo a dar continuidade à acessibilidade.
No caso concreto devem os serviços rebaixar o passeio nascente da Rua Pedro Cervantes
Figueira.

* Proc.º N.º 117/11, em nome de José da Conceição Alves, para construção de um posto
de abastecimento de combustíveis e muros, na Estrada dos Casais, em Ferrel.

- Deliberado aprovar o pedido, nos termos e condições da proposta do chefe da DGUO,
datada de 1 de Agosto de 2011.

* Proc.º N.º 169/10, em nome de Coopeniche – Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL,
para ampliação de um armazém, sito em Atouguia da Baleia, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de um pedido de isenção de taxas.

- Deliberado indeferir o pedido de isenção de taxas, nos termos e com os fundamentos
constantes da informação do Gabinete Jurídico, datada de 11 de Abril de 2011.

* Proc.º N.º 142/11, em nome de Francisco dos Santos Justo, para proceder a alterações
numa moradia, sita na Rua da Boa Viagem, em Peniche.

- Deliberado aprovar o pedido, nos termos e condições da proposta do chefe da DGUO,
datada de 1 de Agosto de 2011, e felicitar o autor do projecto pela solução arquitectónica
encontrada.

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

O senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, no dia
29 de Julho de 2011, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria de
licenciamento de obras. (M-Doc2)

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:

* Carta n.º 3703(308), datada de 30 de Junho de 2011, da ATAM – Associação dps
Técnicos Administrativos Municipais, remetendo o boletim de inscrição para o seu XXXI
Colóquio Nacional, que se realizará na cidade da Guarda, de 11 a 14 de Outubro de 2011.

- O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vereador Jorge Abrantes que
elabore uma proposta sobre o tipo de apoio a conceder aos trabalhadores do Município que
manifestem interesse em participar. (10270)

* Carta, datada de 23 de Maio de 2011, de Manuel António Melo Ferrari Sobral,
solicitando a manutenção do arrendamento de uma parcela de terreno municipal, sita nos
Remédios, ou a sua alienação.

- Deliberado informar o requerente de que a Câmara não tem interesse na alienação do
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terreno nem em manter o seu arrendamento. Mais se deve informar o requerente de que, caso
venda o imóvel de que é proprietário, deverá entregar o terreno que lhe está arrendado, de
imediato, ao Município, completamente devoluto, e fechar quaisquer vãos que existam na sua
propriedade e que confinem com a propriedade privada municipal.

* Proposta do senhor Presidente da Câmara, para aquisição de 50 exemplares da obra
Sementes que Frutificam, da autoria do senhor António Alves Seara.

- Deliberado adquirir 50 exemplares do livro, ao preço unitário de 10,00 euros.

* Informação, datada de 29 de Julho de 2011, da Divisão de Planeamento e Intervenção
Social, propondo a entrada gratuita no Museu Municipal, aos jovens com idades compreendidas
entre os 12 e os 25 anos, no dia 12 de Agosto de 2011, Dia Internacional da Juventude.

- Deliberado autorizar.

* Informação, datada de 13 de Maio de 2011, do Serviço de Património, já presente em
reuniões anteriores, 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 encarregar o Serviço de Fiscalização Municipal de identificar todos os
ocupantes não autorizados dos referidos terrenos e notificá-los para limparem os terrenos e
deixa-los devolutos, no prazo de trinta dias após a data de notificação. Deliberado, também,
notificar os senhores António Manuel da Cruz Martins e Eduardo Antunes Piaça que devem de
entregar os terrenos que lhes foram arrendados, limpos e devolutos, até ao final do corrente ano,
por já não lhes estarem a dar o uso para que lhes foi concedido o arrendamento. Deliberado,
ainda, notificar os herdeiros do senhor Manuel Francisco de que devem de entregar o terreno que
lhe foi arrendado, limpo e devoluto, por não terem legitimidade para o continuar a ocupar, uma
vez que aquando da morte do rendeiro não solicitaram a alteração da titularidade do
arrendamento.

* Informação, datada de 6 de Julho de 2011, do Serviço de Património, já presente em
reuniões anteriores, 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.

- Deliberado encarregar o Serviço de Fiscalização Municipal de identificar todos os
ocupantes não autorizados dos referidos terrenos e notificá-los para limparem os terrenos e
deixa-los devolutos, no prazo de trinta dias após a data de notificação. Deliberado, também,
notificar a senhora Ilda Prazeres Elias de que se dá por terminado, a partir do final do corrente
ano, o arrendamento da parcela de terreno que lhe está arrendada, por já não lhe estar a dar o uso
previsto no arrendamento. Relativamente aos terrenos arrendados ao senhor Vítor Manuel Jesus
Santos e ao senhor Raul Martins, deliberado celebrar contratos de arrendamento nos termos
propostos pelo Serviço de Património.

* Informação, datada de 29 de Julho de 2011, da DPOI – Divisão de Planeamento de
Obras e Infra-Estruturas, apresentado uma proposta para melhoria das acessibilidades para o
recinto da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, sito no Campo da República, em Peniche.

- Considerando que já não existe oportunidade para implementar todo o conteúdo da
proposta da DPOI, deliberado encarregar o DOM de executar algumas obras ligeiras,
concretamente rampas, para atenuar o problema.
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A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência:

* Carta n.º 75/DI, datada de 29 de Junho de 2011, da Cercipeniche – Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, agradecendo a colaboração prestada
pelo Município para a realização da Campanha Pirilampo Mágico 2011. (10393)

* Carta n.º 98/D/11, datada de 21 de Junho de 2011, da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, agradecendo o apoio prestado pelo Município no âmbito das
comemorações do seu 82.º aniversário. (10941)

* Carta, datada de 12 de Julho de 2011, do World Cruising Club, agradecendo o apoio
prestado pelo Município aos participantes do Rally Portugal, aquando da sua passagem por
Peniche, no dia 14 de Junho de 2011. (11034)

* Carta n.º 129/D/11, datada de 18 de Julho de 2011, da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, remetendo a sua conta de gerência, do ano 2010, e o
orçamento para o ano 2011. (11221)

* Carta, datada de 19 de Julho de 2011, da Aporvela – Associação Portuguesa de Treino
de Vela, agradecendo a homenagem que o Município lhe concedeu, em 12 de Julho 2011, e o
excelente acolhimento sentido na recente visita da Caravela Vera Cruz a Peniche e expressando a
intenção de, no futuro, poderem vir a participar em outras actividades no Concelho de Peniche.
(11409)

* Ofício n.º 2011/0506, datado de 20 de Julho de 2011, da Comunidade Intermunicipal
do Oeste, agradecendo o empenho e dedicação dos técnicos e dirigentes do Município
envolvidos no trabalho e disponibilização dos elementos necessários, no âmbito do estudo que se
encontra a decorrer sobre Abastecimento de água e saneamento de águas residuais em “baixa”.
(11410)

* Ofício n.º 9438, datado de 6 de Julho de 2011, da Administração da Região
Hidrográfica do Tejo, I.P., congratulando o Município de Peniche pela recente elevação da
Reserva Natural das Berlengas a Reserva da Bioesfera da UNESCO. (10846)

* Ofício n.º 10240, datado de 26 de Julho de 2011, da Administração da Região
Hidrográfica do Tejo, I.P., dando conhecimento de que foi publicado, em Diário da República, o
Edital n.º 725/2011, de 25 de Julho de 2011, sobre o procedimento concursal para atribuição de
título de utilização privativa do domínio público marítimo para instalação de um apoio de praia
completo, na praia da Consolação. (11635)

* Carta n.º E4G/117/10, datada de 14 de Julho de 2011, da ADEPE – Associação para o
Desenvolvimento de Peniche, agradecendo a colaboração prestada pelo Município para a
realização do Curso de Formação de Preparação para a Empregabilidade, no âmbito do
Projecto Azimute 270º. (11804)

* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes ao período de Janeiro a Julho de 2011.

* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
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resolutivo certo, contratos de emprego inserção e estágios qualificação emprego e contratos de
prestação de serviços ao serviço em Julho 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) Cem quilos de sacos para lixo, à Freguesia de Ferrel, para colocar em papeleiras, no
valor estimado de 174,00 euros. (10823)

2) Um subsídio, no valor de 590,88 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia, destinado
ao pagamento do fornecimento de energia eléctrica ao ATL daquela vila, no período
compreendido entre 27 de Novembro de 2010 e 27 de Maio de 2011. (11181)

3) Um subsídio, no valor de 2583,00 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia, destinado
ao pagamento de despesas efectuadas com a manutenção do jardim público da povoação de
Casal Moinho, entre os meses de Janeiro a Junho de 2011. (11182)

4) Um subsídio extraordinário, no valor de 4179,45 euros, ao Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, para pagamento das refeições fornecidas no âmbito do Festival
Sabores do Mar. (11269)

5) Assumir o pagamento da factura da EDP referente à energia eléctrica fornecida para a
iluminação decorativa da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.

6) Disponibilizar o autocarro municipal; autorizar visitas guiadas à Fortaleza, ao local do
naufrágio do San Pedro de Alcantara e concelho de Peniche, acompanhadas por técnicos
municipais da área do turismo e da cultura; ceder espaços no apoio de campismo na ilha da
Berlenga e emprestar mobiliário para alojamento na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar, para apoio à realização da Semana Tanto Mar, que decorrerá em Peniche, de 1 a 7 de
Setembro de 2011.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

* Foi presente uma carta, datada de 1 de Agosto de 2011, da ACISCP – Associação
Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento dos
horários de encerramento dos estabelecimentos de bebidas nos dias em que decorrerem a Festa
de Nossa Senhora da Guia e a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.

- Deliberado autorizar o alargamento dos horários de encerramento dos estabelecimentos
de bebidas, sitos na vila de Ferrel, nos dias 5 a 10 de Agosto de 2011, e o alargamento dos
horários de encerramento dos estabelecimentos de bebidas, sitos na cidade de Peniche, nos dias 6
a 9 de Agosto de 2011, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento
respectivo, o que se comunicará à PSP e GNR. (11799)

RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE:

* Foi presente o ofício n.º 10758, datado de 28 de Julho de 2011, do IPTM – Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P., dando conhecimento de que os trabalhos a mais
aprovados pela Câmara Municipal, em reunião de 12 de Julho de 2011, no âmbito da empreitada
referida em epígrafe, têm enquadramento na estrutura de financiamento prevista e aprovada pelo
IPTM.

- Tomado conhecimento. (11647)
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TRÂNSITO:

* Foi presente uma carta, datada de 5 de Julho de 2011, de Joatur – Investimentos
Turísticos, Sociedade Unipessoal, L.da, solicitando a pintura de marcas reguladoras de trânsito,
em frente à porta n.º 4 do Campo da República, em Peniche.

- Deliberado concordar com a proposta do DOM, de proibir o estacionamento no lado
norte do Campo da República, no troço situado entre a Travessa da República e a Rua Pedro
António Monteiro, em Peniche, devendo implementar-se a sinalização vertical indicada na planta
elaborada pelo DOM. (M-Doc3)

ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL NO CONCELHO DE PENICHE:

* Foi novamente presente a proposta, elaborada pela DGUO, sobre orientação do senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, com a demarcação de lugares de estacionamento no Concelho
de Peniche, concretamente nos núcleos urbanos de Peniche, Baleal e Consolação, que poderão
vir a deixar de ser de utilização gratuita.

Os senhores Vereadores transmitiram ao senhor Vice-Presidente a sua opinião sobre o
assunto, tendo o senhor Vereador Francisco Salvador dito que, de uma forma global, concorda
com o plano e sugerido que haja uma diferenciação de preços por zonas. O senhor Vereador Luís
Ganhão disse que, como já tinha manifestado anteriormente, não concorda que seja permitido
estacionar no espaço situado entre o forte e a igreja da Consolação e que, relativamente ao
Baleal, não deve ser permitido estacionar para além das baias, tendo concordado com a sugestão
de diferenciação dos valores das taxas por zonas. O senhor Vereador Carlos Amaral disse que
concorda com o princípio, porque serve para regular e disciplinar o estacionamento, é uma fonte
de receita e pode ajudar a revitalizar o comércio local. Disse, ainda, que, a seu ver, a
implementação de taxas no estacionamento deveriam ser introduzidas por fases, uma vez que
existe uma grande diferença entre a situação actual e a proposta, não concordando com alguns
lugares indicados na proposta, nomeadamente o parque de estacionamento central da cidade, por
considerar que este deve ser um refúgio. O senhor Vice-Presidente disse que, relativamente aos
preços, ainda iria ser elaborado um regulamento, quanto ao parque de estacionamento central da
cidade disse que a proposta não prevê que seja todo para taxar mas apenas uma parte. Disse,
ainda, que tomou nota das sugestões dos senhores Vereadores e que irá trabalhar esta proposta,
dentro do possível.

- Deliberado apreciar o assunto em próxima reunião.

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 dezanove horas e cinquenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que
eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão Administrativa, subscrevo e com ele assino.


