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ACTA N.º 40/2006 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2006: 
 
Aos dois dias do mês de Outubro do ano dois mil e seis, nesta cidade de Peniche, edifício 

dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador,       
Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul 
Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos. 
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. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Ana Paula Soares, na qualidade de representante de Mário Vieira Chuva, que solicitou o 

deferimento da execução de obras isentas de licença a que respeita o processo n.º 435/06. O 
Senhor Presidente da Câmara promoveu a leitura da informação prestada pelos Serviços de 
Fiscalização e referiu que a decisão camarária seria tomada no decorrer da reunião em 
deliberação autónoma. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 

sobre os assuntos e pela forma que se indica: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- Dia 14 de Setembro, com a Comissão Municipal de Peniche, sobre a instalação do 

“Modelo”, em Peniche; 
- Dia 15 de Setembro, com o ITL, sobre a implantação de um parque de campismo, em 

Ferrel; 
- Na mesma data, com a empresa Vasco da Cunha, que fez a entrega do Plano da Zona 

Central de Peniche; 
- Dia 19 de Setembro, com o IPL, sobre as obras de construção e utilização das novas 

instalações da ESTM e avaliação dos problemas relacionados com o abastecimento de água, 
saneamento e estacionamento; 

- Dia 20 de Setembro, na reunião da Assembleia Geral da ANMP; 
- Dia 21 de Setembro, com a PSP e Freguesias da cidade, sobre o projecto de 

policiamento urbano; 
- Dia 22 de Setembro, na Assembleia Municipal de Peniche; 
- Na mesma data, com alunos da Escola Secundária, sobre a Semana Europeia de 

Mobilidade; 
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- Na mesma data, com a ACISCP, sobre o horário de encerramento de estabelecimentos 
comerciais; 

- Dia 26 de Setembro, no Conselho Municipal de Educação; 
- Dia 28 de Setembro, na 1.ª Comissão de Acompanhamento do PROTLVT, realizada 

em Constança, com a presença do Secretário de Estado da Administração do Território, tendo 
sido criados grupos temáticos sectoriais. Foi ainda programada nova reunião, a realizar em 23 de 
Novembro, e recomendado facultar aos membros da Câmara a informação disponível; 

- Na mesma data, com o Senhor Secretário de Estado da Justiça, sobre o 
desenvolvimento do processo de encerramento, já previsto até final do 1.º trimestre de 2007, do 
Centro Educativo de Reinserção Social de São Bernardino, nomeadamente quanto à solução das 
questões relacionadas com a situação dos recursos humanos existentes e procedimentos a encetar 
sobre a alienação do património. Referiu, também, não haver ainda decisão quanto ao modelo a 
adoptar para a venda da propriedade, sendo que, na sua opinião, a mesma deveria ficar na posse 
do Ministério do Tesouro e não ser sujeita a hasta pública e que o Município seria contactado 
para o efeito. Disse, ainda, que na eventual alienação deveriam ser considerados o protocolo 
celebrado sobre a capela existente e acautelados valores para a sua recuperação, ressarcimento 
do Município por cedências anteriores, regularização da transferência do edifício da actual 
Biblioteca e estarem associados a recuperação do Forte da Consolação e a instalação de Centros 
de Acolhimento; 

- Dia 29 de Setembro, com o Instituto Nacional de Habitação, onde deu conta do trabalho 
de investigação social, das preocupações e processos constituídos no âmbito do PROHABITA, 
desenvolvimento de mecanismos tendentes à resolução dos problemas de habitação para jovens e 
recuperação do património já existente. Referiu, também, ter sido abordada a questão relacionada 
com o prévio acordo de aquisição de fogos do IGAPHE e sobre a qual foi solicitado que fosse de 
novo colocado os termos em que a transferência poderá ser realizada. Salientou, ainda, que a 
reunião decorreu com grande disponibilidade para abordar a questão e que, para além dos 
trabalhos e caminhos a seguir, acertou-se no desenvolvimento de iniciativa local que aborde a 
política social de habitação. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, dos eventos e actividades 
em que participou: 

- Dia 12 de Setembro, com o IPL e ESTM, sobre o processo de Bolonha e desafios que 
se colocam no âmbito do ensino; 

- Dia 16 de Setembro, na gala do “Intermarché”, onde foi presenteada a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche com uma viatura; 

- Dia 17 de Setembro, na acção de formação levada a efeito pela Ordem dos Arquitectos, 
sobre a perequação; 

- Dia 20 de Setembro, na visita que a CCDRLVT efectuou aos serviços para conhecer o 
ponto de situação dos diversos projectos que se encontram em execução; 

- Na mesma data, na cerimónia de entrega de prémios do Campeonato Nacional de Surf, 
e fez referência ao atleta Nuno Lisboa, residente na área do município, pela posição que ocupa 
no ranking nacional e ao qual deverá endereçar-se os parabéns e felicitações; 

- Dia 22 de Setembro, no auto de consignação dos trabalhos da empreitada de 
recuperação da Escola do Filtro; 

- Dia 23 de Setembro, nas Jornadas Europeias sobre Património; 
- Dia 24 de Setembro, no encerramento das jornadas náuticas organizadas pelo Clube 

Naval de Peniche e comemorações dos 50 anos da referida colectividade; 
- Na mesma data, na cerimónia da entrega de prémios no 49.º aniversário da Sociedade 

Columbófila de Peniche; 
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- Na mesma data, na cerimónia de entrega de prémios relativos ao concurso de pesca 
organizado pelo Stella Maris; 

- Dia 25 de Setembro, na gravação do programa Herman Sic sobre a iniciativa “Amália”, 
acompanhado pelo Senhor Vice-Presidente e Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 
1902 de Atouguia da Baleia; 

- Dia 26 de Setembro, na tomada de posse do novo Capitão do Porto de Peniche, ao qual 
se deverá endereçar as felicitações e manifestar a disponibilidade da Câmara no âmbito da 
cooperação recíproca e, também, enviar ao Capitão do porto cessante as felicitações pelo 
trabalho desenvolvido em articulação com a Câmara; 

- Dia 26 de Setembro, na apresentação do balanço do 1.º ano do projecto de parceria 
“Ala Arriba”, cujo desenvolvimento no seu conjunto registou e felicitou; 

- Dia 28 de Setembro, no desenvolvimento da feira mensal, cuja actividade decorreu sem 
incidências e com melhoria de participação dos utilizadores; 

- Na mesma data, na iniciativa levada a efeito pela CERCIP, sobre o projecto 
“Commenius”; 

- Dia 29 de Setembro, na inauguração da exposição sobre “Amália”. 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ainda, das reuniões e actividades 

agendadas para próxima semana: 
- Dia 2 de Outubro, no almoço da festa da Bufarda; 
- Dia 4 de Outubro, no Congresso Extraordinário da ANMP; 
- Dia 6 de Outubro, na missa fadista, comemorativa do aniversário da morte de Amália 

Rodrigues. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento das actividades e eventos em 

que participou: 
- Reuniões com encarregados de educação do Jardim de Infância do Alemão, CAIC, 

Colónia Balnear, Jardins de Infância da Prageira, Casal Moinho, Geraldes, Bufarda e Ribafria 
para apreciação dos assuntos ligados à abertura do ano lectivo 2006/2007; 

- Reunião com o Senhor Professor Raul Santos, Assessor da Educação e com a Dra. 
Susana Maia, sobre as diversas matérias ligadas à acção social escolar, nomeadamente Acção 
Social Escolar - Ano Lectivo 2006/2007, Programa de Desenvolvimento e Expansão da Rede 
pré-escolar e Actividades de Ocupação de Tempos Livres, entre outros; 

- Reunião com o Senhor Engenheiro Pires, Senhora Arquitecta Etelvina e o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre o Cemitério de Atouguia da 
Baleia. Ficou estabelecido que os serviços da autarquia efectuassem o levantamento dos 
proprietários confinantes com o cemitério; 

- Reunião de Coordenadores das Escolas do Agrupamento de Atouguia da Baleia, onde 
foram apresentadas, de forma aprofundada, as intervenções concretizadas pelo DOM e DEA nas 
Escolas e Jardins de Infância públicos do Concelho e as questões relacionadas com as 
Actividades Extracurriculares; 

- Reunião com a Senhora Professora Sofia Vagos – Professora de Ballet, para abordar 
assuntos relacionados com o ano lectivo 2006/2007; 

- Reunião com a empresa Construtora Luz & Alves, em que foi feita a adjudicação da 
empreitada da Escola nº2 (Filtro); 

- Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Peniche; 
- Participação nas iniciativas do Município integradas nas Jornadas Europeias do 

Património, subordinadas ao tema: “Património (…) Somos Nós”. Um programa diversificado e 
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com conteúdo positivo; 
- Participação nas comemorações do cinquentenário do Cube Naval de Peniche, no dia 

24 de Setembro; 
- Entrega de prémios na Associação Columbófila de Peniche; 
- Entrega de prémios no Torneio de Pesca, promovido pela secção de pesca do Stella 

Maris; 
- Entrega de Prémios do IV Campeonato Internacional de Kayak Surf de Peniche, na 

Praia do Baleal – Ferrel. 
- Reunião, em Lisboa, na DREL, na qual participaram também o Professor Raul Santos e 

o Dr. João Baptista, responsável pela Acção Social Escolar. A generalização das refeições 
escolares e os apoios foram as matérias abordadas. De registar a disponibilidade demonstrada 
pelo representante da DREL para cooperar nesta área com a Câmara Municipal de Peniche; 

- Participação na gravação no programa “Herman Sic” para apresentação do Programa 
Cultural a decorrer no concelho de Peniche, denominado “Amália Sempre”; 

- Reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal; 
- Reunião com o Senhor Eduardo Barroso, sobre a realização em Peniche, no mês de 

Novembro, do 4º Campeonato de Hip-Hop e os apoios pretendidos para a realização deste evento; 
-  Reunião com o PAC, para apreciação do relatório da edição de 2006 da “Corrida das 

Fogueiras”. Demonstraram-se indignados com a intervenção do Senhor Vereador Francisco 
Salvador, reproduzida na acta da Câmara sobre a organização da Corrida-Passeio da Praia-Norte. 
Da minha parte, reafirmei a minha posição sobre o que vi nesse dia no evento em causa; 

- Reunião com a Senhora Professora de Ballet, Sofia Vagos, sobre as actividades a 
desenvolver no ano lectivo 2006/2007. Sobre algumas questões práticas de funcionamento e 
transportes vamos continuar a analisar. Estamos a elaborar um regulamento de funcionamento 
que actualmente não existe; 

- Reunião e tomada de posse do Conselho Municipal de Educação, com poucas 
ausências, e na qual foi aprovada a Constituição da Comissão de Acompanhamento da Carta 
Educativa, com a seguinte composição: Jorge Amador, Rogério Cação, Carlos Almeida, 
Américo Gonçalves e Júlio Coelho; 

- Participação na Sessão de Fados promovida pela Pastoral da Fraternidade; 
- Participação na Sessão de Fados promovida pela Associação de Casais do Júlio; 
- Participação no convívio de cicloturismo, promovido pela Junta de Freguesia de Ferrel; 
- Participação em duas actividades culturais integradas no mês de Amália: Escadaria da 

Igreja de São Pedro – Música e Poesia, e Inauguração da Exposição “Amália Sempre”, no 
Edifício Cultural. 

O Senhor Vice-Presidente prestou, ainda as seguintes informações: 
- Que se deslocou às localidades de Pinhal Novo, Palmela, Abrantes e Marinha Grande 

para ver algumas obras públicas e as matérias-primas nelas aplicadas, nomeadamente o saibro e 
o prado sequeiro; 

- Que é necessário substituir o prado sequeiro inicialmente previsto para o Parque 
Urbano da Cidade por uma nova semente de relva. A solução existente no projecto é frágil, a cor 
ficaria amarelada, e a população não iria compreender que uma obra, cujo valor financeiro é 
muito expressivo para os cofres do Município, tivesse problemas desta dimensão; 

- Que o saibro não é solução aceitável para o Campo da República, tendo apresentado 
exemplos de obras sugeridas para visitar em Pinhal Novo (EB 1) – Freguesia de Aires – Palmela 
e defendido uma solução mais próxima da utilizada no Parque Urbano da Marinha Grande, em 
pó-de-pedra. Referiu, também, que neste momento e, após deslocação a este local com os 
Senhores Engenheiros Francisco Silva e José Coelho, tem consciência que, face a localização 
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desta obra, não é fácil encontrar alternativa quanto à matéria-prima a aplicar; 
- Que a recepção do Polidesportivo de Santana está agendada para a segunda quinzena de 

Outubro e que já foi adquirido o material necessário para o efeito. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento dos problemas surgidos com a interrupção e conclusão da obra de 

empreitada a realizar na Rua 1.º de Dezembro, em Serra d'El-Rei, devido à falência anunciada da 
empresa ODS, responsável pelos trabalhos, e sobre os quais os SMAS irão promover a 
respectiva posse administrativa, com a rapidez necessária, com vista à sua concretização; 

- Informou de reunião realizada pela Assembleia Geral da Resioeste sobre proposta de 
fixação do tarifário e orçamento para 2007, onde é mantida a prática de aumento substancial do 
tarifário e que foi objecto de descontentamento generalizado dos Municípios associados. Referiu, 
ainda, que foi entendimento e indicação de manter o pagamento do tarifário tal como está 
previsto e apresentado estudo para concretização do aterro sanitário do Oeste; 

- Deu conhecimento de reunião da Assembleia Intermunicipal da AMO, onde se 
constatou a ausência de programação ao QCA III. Deliberado solicitar à AMO qual o 
posicionamento dos projectos e candidaturas apresentados pelo Município. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, os documentos, cujos textos, que leu, a seguir 

se reproduzem: 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
A Cidade de Peniche, sobretudo na sua zona mais central, está cheia de edifícios pintados 

das cores mais berrantes, de mau gosto e desajustadas, de que são exemplo flagrante os casos dos 
dois prédios contíguos, sitos no início da Rua Joaquim António de Aguiar. 

No sentido de evitar a proliferação destas situações, os vereadores do Partido Social 
Democrata recomendam que se estabeleça por regulamento uma paleta de cores autorizadas no 
casco urbano da Cidade.” Recomendado que a DPGU apresente informação sobre o assunto. 

 
“PROTESTO: 
Prepara o Governo a apresentação de um conjunto de alterações à Lei das Finanças 

Locais para entrar em vigor muito em breve. 
Porque os vereadores do Partido Social Democrata consideram que as referidas alterações 

irão acrescentar inúmeras dificuldades de gestão às autarquias, promover o desequilíbrio entre 
municípios e condicionar o futuro do Poder Local, apresentam formalmente o seu desagrado e 
manifestam o seu mais veemente protesto.” 

 
“DECLARAÇÃO: 
Retomando a ideia expressa nas reuniões de 16 e 22 de Maio passado, os vereadores do 

Partido Social Democrata, preocupados pela falta de propostas e projectos municipais a 
apresentar no âmbito do IV Quadro Comunitário de Apoio, reiteram a necessidade urgente de 
realização de reuniões temáticas sobre essa matéria sob pena do Concelho de Peniche perder 
oportunidade de vir a receber ajudas comunitárias economicamente vantajosas.” 

 
“DECLARAÇÃO: 
Os vereadores do Partido Social Democrata, no intuito de colaborar com a preparação dos 

documentos previsionais para o ano 2007, apresentam as seguintes sugestões de matérias para 
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inclusão nas Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento: 
• Criação do Gabinete de Acompanhamento dos recursos humanos municipais 

(GARHM). 
• Criação de um prémio de racionalização de trabalho e de desburocratização de 

métodos a nível da estrutura municipal. 
• Revisão do protocolo de colaboração com as freguesias rurais. 
• Regulamentação de uso e manutenção de propriedades urbanas devolutas ou sem 

construção. 
• Implementação de um conjunto de estímulos à poupança de água e de energia. 
• Organização de uma Feira Agrícola na freguesia de Atouguia da Baleia. 
• Realização do Plano Agrícola do Concelho. 
• Organização da carta Geriática do Concelho. 
• Criação de um Parque de Prevenção Rodoviária. 
• Organização de uma Feira das Profissões. 
• Organização do Fórum Municipal de Desporto. 
• Organização das Jornadas do Mar e das Actividades Náuticas. 
• Organização de um Concurso de Grafitís para jovens artistas. 
• Ampliação do Cemitério de Atouguia da Baleia. 
• Ampliação e remodelação da Escola EB 1 de Atouguia da Baleia. 
• Recuperação da Fonte de Nossa Senhora de Atouguia da Baleia. 
• Rectificação e construção de passeios do troço da Estrada Nacional 114 entre 

Porto de Lobos e o centro da Vila de Atouguia da Baleia. 
• Rectificação e construção de passeios na Estrada da Seixeira. 
• Asfaltamento de arruamentos nas freguesias rurais, nomeadamente da estrada de 

ligação do Alto Veríssimo a São Bernardino, da ligação da Bufarda a Ribafria e 
da ligação Lugar da Estrada a Geraldes/São Bernardino pela Rua do Cruzeiro. 

• Criação de uma estrada variante nos Bolhos. 
• Arranjo da ponte dos Bolhos. 
• Arranjo urbano da zona central dos Bolhos. 
• Rectificação da curva da estrada de acesso norte a São Bernardino. 
• Arranjo dos espaços verdes da zona rural do Concelho já integrados no domínio 

público municipal. 
• Remoção do barco existente na entrada norte da Cidade de Peniche. 
• Remoção da carcaça do autocarro “Club Bus”. 
• Ajardinamento das rotundas do IP6. 
• Criação de um apoio de água e despejos para autocaravanistas. 
• Estudo para a museulização dos antigos Estaleiros da Gâmboa. 
• Limpeza e sinalização dos pesqueiros do Concelho. 
• Aquisição e colocação de medidas de segurança rodoviária nas marginais da 

península. 
• Criação de monumentos evocativos aos falecidos no mar e aos falecidos na guerra 

colonial. 
• Substituição dos pisos dos parques infantis do Concelho. 
• Colocação de corrimãos nas ruas mais inclinadas e escadas no casco urbano da 

Cidade. 
• Criação de postos de venda para ordenamento de venda ambulante nas imediações 

do Mercado Municipal. 
• Criação de uma Quinta Pedagógica na zona rural do Concelho. 
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• Aquisição de um veículo e sua adaptação para Unidade Móvel de Saúde. 
• Aquisição de um veículo e sua adaptação para Unidade Móvel de Biblioteca. 
• Estabelecimento de um programa diário de animação de Verão.” 

 
- Perguntou para quando a presentação à Câmara da proposta de utilização futura do 

antigo restaurante do Molhe Leste que, supostamente, deveria ter sido presente na reunião do 
passado dia 25 de Setembro; 

- Perguntou em que situação se encontra o estudo de impacto social solicitado pelos 
vereadores do Partido Social Democrata, na reunião de 23 de Janeiro, com vista à resolução 
definitiva do problema humano que representa o acompanhamento de um numeroso grupo de 
etnia cigana no centro da península de Peniche; 

- Questionou por que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia não esteve presente no 
programa Herman Sic sobre “Amália”. O Senhor Presidente da Câmara informou que a iniciativa 
foi da Câmara e que não houve a tentativa de discriminação da referida entidade, pelo que 
considera o reparo desajustado face à dimensão do evento; 

- Disse ter recebido um e-mail do PAC manifestando a sua indignação pelo facto de lhe 
terem sido acometidas falhas na organização da “Corrida de Praia” e que dava por terminada a 
parceria com a Câmara na organização da “Corrida das Fogueiras”. Afirmou ter sido porta-voz 
do descontentamento de alguns participantes sobre os factos ocorridos. O Senhor Vice-               
-Presidente disse, aquando da intervenção do Senhor Vereador, não se ter apercebido de qualquer 
anomalia e, embora agradecendo o trabalhos realizado pelo PAC, entende dever existir uma 
atitude diferente do PAC uma vez que o financiamento e organização da prova é da 
responsabilidade da Câmara. O Senhor Presidente da Câmara referiu não aceitar os termos com 
que foi confrontado pelo PAC e quaisquer acções destabilizadoras que ponham em causa a 
iniciativa, sendo que a Câmara irá organizar-se por forma a dar continuidade ao evento; 

- Disse comungar das preocupações sobre os materiais a aplicar no Campo da República 
(saibro) e parque de entrada de Peniche (prado sequeiro) e que se disponibilizasse a informação 
existente aos deputados da Assembleia Municipal, tal como foi sugerido pelo Senhor José 
Leitão. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria providenciar a apresentação à 
Assembleia Municipal; 

- Solicitou que no congresso da ANMP o Senhor Presidente da Câmara fosse o porta-voz 
do descontentamento dos membros do PSD e fizesse a leitura do documento de desagrado sobre 
como tem sido conduzido o projecto sobre o regime das finanças locais. O Senhor Presidente da 
Câmara informou que iria tomar a decisão conforme o texto que for apresentado. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Perguntou que estratégia ficou assente para viabilizar a pretensão sobre a instalação do 

parque de campismo do ITL. O Senhor Presidente da Câmara informou que foi acertado um 
calendário e que se aguarda a actualização em termos de avaliação do processo; 

- Referiu que se deveria definir a estratégia da Câmara à luz da probabilidade de venda 
das instalações do Centro de Educação e Reabilitação de São Bernardino. O Senhor Vereador 
Francisco Salvador referiu que o local se destina a equipamento e que se deveria encetar os 
procedimentos que conduzissem à instalação de unidade hoteleira; 

- Chamou a atenção que o projecto de remodelação do sistema de saneamento de São 
Bernardino – Estação Elevatória, passa por dentro da referida propriedade. Deliberado que os 
SMAS façam chegar a informação sobre o assunto. O Senhor Presidente da Câmara informou 
que os contactos com o Senhor Secretário de Estado da Justiça se tratou de uma primeira reunião 
de análise e quando for colocada a questão vai proceder à audição da Câmara. O Senhor Vice-     
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-Presidente valorizou a atitude de iniciativa do Senhor Presidente da Câmara e referiu que a 
Câmara deveria conhecer melhor quais as intenções do Governo; 

- Perguntou se foi aduzida alguma razão em concreto para se chegar a situação de 
denúncia do protocolo pelo PAC. O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de não 
haver denuncia do protocolo atendendo a que o seu objecto é anual, que o mau estar existente se 
deve às reacções negativas do presidente do PAC face às orientações que se pretende introduzir 
na organização do evento, pretendendo-se com isso que se respeite as opções da Câmara e em 
que esta deverá ser o interlocutor natural e responsável máximo da iniciativa; 

- Referiu que as questões relacionadas com as eventuais modificações nas obras em curso 
deverão ser debatidas com os autores dos projectos; 

- Questionou sobre o que se pretende com o espaço do Campo da República, no âmbito 
das festas da cidade. O Senhor Presidente da Câmara informou ter realizado já reunião com o 
Monsenhor Bastos e que se está a trabalhar com o autor do projecto por forma a encontrar-se 
solução que compatibilize diversos tipos de uso e que garantam a tranquilidade necessária sobre 
a qualidade dos materiais a utilizar; 

- Referiu que deveria confrontar-se o projectista do projecto do parque da entrada de 
Peniche. O Senhor Vice-Presidente informou que a solução apresentada não é a ideal para 
Peniche, sendo que, e apesar de considerar um bom projecto, este contém aspectos que não 
foram acautelados; 

- Chamou a atenção para o estado de degradação e necessidade de intervenção ao nível 
do alcatroamento da Rua do Farol e Caminho do Farol, junto à escola EB 1.2.3 de Peniche. O 
Senhor Vice-Presidente informou que está previsto o asfaltamento e colocação de sinalética na 
zona e o ordenamento do parque de estacionamento junto á escola; 

- Perguntou qual a previsão sobre a decisão final relativa às concessões da exploração do 
Restaurante Nau dos Corvos, Castelinho da Berlenga e Restaurante “Mar e Sol” da ilha da 
Berlenga. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que os processos serão concluídos antes 
de 1 de Novembro próximo, e que a demora se deveu ao facto da técnica superior de turismo se 
encontrar no gozo de período de férias; 

- Questionou sobre as actividades desenvolvidas e horário do Centro de Convívio para 
idosos. O Senhor Presidente da Câmara informou que o horário se desenvolve entre as 10.00 e as 
12.00 horas e as 14.00 e as 18.00 horas e que está em elaboração o plano de actividades para 
2007 e extensão do horário aos sábados; 

- Disse discordar da fixação de sinal de trânsito limitador de velocidade a 40 km/hora, 
junto à empresa Mitsubishi, na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche. Deliberado que o Senhor 
Vereador Jorge Abrantes apresente proposta sobre o assunto e que salvaguarde os aspectos de 
segurança naquela via rodoviária; 

- Perguntou se é possível o deferimento tácito da grande superfície “Ecomarché”, em 
Atouguia da Baleia, tendo por referência as declarações prestadas na Assembleia Municipal 
sobre a instalação do “Modelo”, em Peniche. O Senhor Presidente da Câmara disse ter ilustrado 
a questão para que se evitasse que acontecesse o mesmo em relação ao “Modelo”. O Senhor 
Vereador Jorge Gonçalves referiu que a Câmara terá que tomar a decisão sobre a matéria. O 
Senhor Vice-Presidente defendeu que a questão do “Modelo” foi mal colocada pela bancada do 
PS na Assembleia Municipal de Peniche; 

- Perguntou se poderiam participar mais delegados no congresso da ANMP. O Senhor 
Presidente da Câmara informou em conformidade com a circular entretanto recebida. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Felicitando pela retomada da actividade do Conselho Municipal de Educação e pela 
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iniciativa dedicada ao mês de “Amália”; 
- Perguntou por que foi escolhido o mês de “Amália”. O Senhor Presidente da Câmara 

informou que o evento tem em vista dar a conhecer e divulgar a obra de Amália Rodrigues, 
inclusive junto dos alunos, e simultaneamente a oportunidade de projecção de Peniche; 

- Questionou sobre o ponto de situação do quiosque, sito junto à ciclovia entre o Parque 
Campismo da Tupatur e o Baleal. Deliberado que os Serviços de Fiscalização averigúem e 
informem em conformidade; 

- Perguntou se as instalações da piscina foram cedidas gratuitamente à Capitania do Porto 
de Peniche para realização de actividades por ela promovidas. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que a cedência teve a ver com a colaboração a prestar na formação de nadadores-          
-salvadores; 

- Solicitou informação sobre se a Câmara tem obtido indicações de eventuais 
perturbações nas instalações que promovem actividades de enriquecimento curricular. O Senhor 
Vereador Francisco Salvador informou que ao nível dos ATL tem conhecimento de haver 
decréscimo de frequência, tendo o Senhor Presidente da Câmara informado ter apenas 
conhecimento de um único caso ocorrido na ACJ. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia onze de Setembro 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 

Serviços Municipalizados do dia vinte e nove de Setembro último, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 887.970,81 € (oitocentos e oitenta e sete 
mil novecentos e setenta euros e oitenta e um cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 211.056,41 € (duzentos e onze mil e 
cinquenta e seis euros e quarenta e um cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 800.320,72 € (oitocentos mil 
trezentos e vinte euros e setenta e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 386.019,28 € (trezentos e 
oitenta e seis mil e dezanove euros e vinte e oito cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, proferidos 
entre os dias 7 e 27 de Setembro de 2006. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
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* Ofício, datado de 25 de Setembro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português na Assembleia da República, remetendo cópia do Projecto de Lei que 
apresentou na Assembleia da República relativo à alteração da Lei das Finanças Locais. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter cópia para apreciação à Assembleia 
Municipal. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 475/2006, datado de 11 de Setembro de 2006, da Junta de Freguesia de Serra 

d'El-Rei, solicitando apoio financeiro para a realização do 10.º Festival de Bandas Filarmónicas, 
que se realizará no próximo dia 5 de Outubro. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei um subsídio, no valor de 
750,00 euros. (P.º 28) 

 
* Ofício n.º 190-Conv 06, datado de 28 de Setembro de 2006, do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local – STAL, solicitando apoio financeiro para a realização do 
convívio regional daquele sindicato, que se realizará em Peniche, no dia 28 de Outubro 2006. 

- Deliberado colaborar com a iniciativa e assumir os encargos com o fornecimento do 
almoço, até ao valor de 750,00 euros, devendo ser apresentados os comprovativos da despesa 
caso este não seja fornecido no refeitório do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, entidade que deve ser contactada pelo STAL para o efeito. (P.º 40/03) 

 
* Informação do DEA, datada de 27 de Setembro de 2006, dando conhecimento de que 

não foi cumprido na íntegra um serviço do autocarro municipal efectuado a solicitação da Junta 
de Freguesia de Conceição e propondo a não cobrança das respectivas taxas. 

- Deliberado, face ao não cumprimento do serviço na íntegra, isentar a Junta de Freguesia 
de Conceição do pagamento dos encargos devidos pela utilização do autocarro municipal. (P.º 
32/06) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 7024, datado de 27 de Setembro de 2006, da Assembleia Municipal de 

Peniche, comunicando que o Senhor João Paulo Teófilo foi designado por aquela Assembleia 
para integrar a Comissão Municipal de Peniche. (P.º 31/03). 

 
* Ofício n.º 47-DL, datado de 7 de Setembro de 2006, da ANMP, remetendo nota 

explicativa da apólice do seguro de acidentes pessoais de eleitos locais e tarifário/taxas a aplicar 
para a anuidade de 2006/2007. (P.º 40/05) 

 
* Ofício n.º 1250/C, datado de 22 de Setembro de 2006, do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local – STAL, comunicando um pré-aviso de greve para o 
próximo dia 12 de Outubro. (P.º 40/03) 

 
LEGISLAÇÃO: 

 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 

da República: 
 
- Portaria n.º 1055/2006, de 25 de Setembro, que considera praias marítimas as 

designadas como zonas balneares costeiras e praias fluviais e lacustres as designadas como zonas 
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balneares interiores. 
- Despacho n.º 19624-A/2006, publicado em 25 de Setembro de 2006, da Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos, que aprova os seguintes documentos: Regulamento de 
Relações Comerciais, Regulamento Tarifário, Regulamento do Acesso às Redes, às Infra-
Estruturas e às Interligações e o Regulamento da Qualidade de Serviços. 

- Portaria n.º 1063/2006, de 26 de Setembro, que suspende o uso da praia da Almagreira. 
- Decreto-Lei n.º 192/2006, de 26 de Setembro, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2004/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, 
relativa aos instrumentos de medição. 

 
MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 

 
* Foi presente o mapa de execução orçamental, referente ao período decorrido desde o 

início do ano económico até ao dia útil antecedente à realização da reunião. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 24: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 24, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 2.500,00 € em reforços de despesas correntes, 35.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 37.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 24: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 24 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 75.000,00 € em reforços e 77.500,00 € em anulações. 
 

PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de 
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Setembro de 2006. 

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 

serviço em Setembro de 2006. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, nos 

meses de Janeiro a Setembro de 2006. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

TERMOS DE POSSE E DE ACEITAÇÃO DE NOMEAÇÃO: 
 

* A Câmara tomou conhecimento que os funcionários Filipe José Soares Ferreira e Nuno 
Alexandre de Sousa dos Santos aceitaram a nomeação, nesta data, na categoria de Assistente 
Administrativo Principal. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 02.10.2006 * Livro 97 * Fl.135 

TOPONÍMIA: 
 
* Foi presente o ofício n.º 388, datado de 12 de Julho de 2006, da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, propondo a atribuição do nome de Praça de Geraldes à artéria que se situa 
entre a Rua do Caldeirão e a Rua dos Caminhos Velhos, no lugar de Geraldes. 

- Deliberado atribuir o nome mencionado, conforme proposto. (P.º 18/03) 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Daniela Filipa Reis Pinheiro, solicitando a 

comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 
frequentar o curso em que se encontra matriculada, na Escola Secundária da Lourinhã, em 
virtude do mesmo não ser ministrado na Escola Secundária de Peniche. 

- Deliberado deferir. (P.º 13/04) 
 

PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO: 
 
* Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, acompanhada da 

proposta de protocolo referida em epígrafe, a celebrar com a Escola Secundária de Peniche, para 
o fornecimento de refeições a crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, a exemplo do 
ano lectivo anterior. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e autorizar o Senhor Presidente da 
Câmara ou quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do Município e a proceder aos 
pagamentos nele referidos. (Acção Social) 

 
PROTOCOLO DE PARCERIA – PROJECTO COASTWATCH EUROPE: 

 
* Foi presente o ofício n.º 280/GEOTA/06, datado de 26 de Setembro de 2006, do 

GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, remetendo uma proposta 
de protocolo, a celebrar com aquela entidade. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes o Senhor Presidente da 
Câmara ou quem legalmente o substitua a outorgá-lo em nome do Município. (P.º 17) 

 
PROJECTO MARÉ ALTA II: 

 
* Foi presente uma apresentação do projecto referido em epígrafe. 
- Deliberado aceitar a integração na parceria no âmbito do projecto Maré Alta II. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 06.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Paraíso 

do Foz”, sito na Estrada Nacional 247, n.º 92, em Alto Foz, de que é proprietário o Senhor 
Francisco Pereira Martinho. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 06.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 
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* Das 09.00 às 03.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Moby Dick 

Bar”, sito na Estrada Nacional 114, n.º 31-cave, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a 
sociedade “Socedilda Actividades Hoteleiras, L.da”. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Março de 2007. 

 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Insónias”, 

sito na Rua do Lapadusso, n.º 15, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Dino José 
Fernandes Poseiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2006. 

 
* Das 10.00 às 03.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar São 

Pedro”, sito na Rua José Estêvão, n.º 93, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Joaquim 
Moreira Sabino. 

- Deliberado que seja visado e mantido o horário de funcionamento até às 02.00 horas, 
com validade até 31 de Dezembro de 2006. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de António Domingos Ganhão, solicitando a 

venda de uma parcela de terreno, com a área de 643,00 m2, sita na Rua do Norte, em Casais de 
Mestre Mendo, acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e de 
informação do DPGU. 

- Deliberado alienar ao requerente uma parcela de terreno, com a área de 706,00 m2, sita 
na Rua do Norte, em Casais de Mestre Mendo, concelho de Peniche, pela importância de 
8.472,00 euros, e dar sequência ao procedimento quanto à desafectação do domínio público e 
integração no domínio privado municipal. (P.º 32/03) 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto 

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Eduardo José Batista Rosa, para loteamento de dois prédios rústicos, sitos 

em “Cabanas” e “Estrada”, Lugar da Estrada. 
- Deliberado informar o requerente de que a pretensão não é viável, nos termos e com os 

fundamentos constantes da informação da DGUO, de 15 de Setembro de 2006, e que qualquer 
solução futura passará pelo desenvolvimento de estudo de conjunto ou plano de urbanização da 
zona. (P.º R1760/06) 

 
* Em nome de Construções Vila Maria, Lda. e Outra, para loteamento de um prédio 

rústico, sito na Estrada dos Remédios e Cruz das Almas, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores, e acompanhado, agora, de um aditamento à memória descritiva e justificativa e de 
nova informação do DPGU. 
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- Deliberado manter as decisões tomadas sobre o processo em questão, nas reuniões de 30 
de Janeiro e 26 de Junho de 2006, pelo que poderá desenvolver o projecto nessas condições. (P.º 
R1669/05) 

 
* Em nome de António Manuel dos Santos Henrique Susano, para loteamento de um 

prédio rústico, sito na Rua do Murtinhal, em Casais de Mestre Mendo. 
- Deliberado informar o requerente de que a pretensão não é viável, pelos motivos 

constantes na informação da DGUO, de 19 de Setembro de 2006. (P.º R1832/06) 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente e apreciado o processo N.º 7/02-Lot/DHU, em nome de Edeltrudes 

Almeida Noivo Laia, para loteamento de uma propriedade, sita na Estrada Nacional 247, no Alto 
Veríssimo, já presente em reuniões anteriores, e acompanhado, agora, de nova proposta da 
requerente e de consequente parecer técnico da DGUO. 

- Deliberado aprovar, em princípio, o estudo de loteamento, nas condições constantes da 
informação da DGUO, de 18 de Setembro de 2006, devendo apresentar os projectos das infra-
estruturas e ser solicitado os pareceres da DPOI, DEA e SMAS e confirmação do parecer do EP, 
sendo as condições da aprovação e os encargos a suportar estabelecidos com a aprovação 
definitiva do estudo e dos projectos de infra-estruturas. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos: 
 
* Proc.º N.º R1352/05, em nome de José Antunes Rodrigues, para legalização de uma 

moradia e anexo, sita na Rua da Falcata, n.ºs 28 e 30, em Serra d'El-Rei. 
- Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, que articulado com 

a informação a prestar pelo DPGU, deverá salvaguardar que o processo de legalização não 
implicará prejuízos para terceiros. 

 
* Proc.º N.º 420/06, em nome de José Manuel Velasco Farto Romão, para construção de 

um muro num prédio rústico, sito na Zona Industrial de Vale do Grou. 
- Deliberado aprovar o licenciamento do muro, devendo ceder ao município a área, sita a 

sul, destinada a implementação do arruamento previsto no plano de urbanização elaborado para o 
local. 

 
* Proc.º N.º 213/06, em nome de Jorge António Gonçalves Silva, para a construção de 

uma esplanada aberta, no Largo da Ribeira, n.º 14, em Peniche, já presente em reunião anterior, e 
acompanhado, agora, de novos elementos apresentados pelo requerente e de nova informação do 
DPGU. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e a legalização da esplanada e informar 
que o pedido de licenciamento ficará condicionado à execução da rampa de acesso à mesma e 
prevista no projecto. 

Deliberado, ainda, proceder à instauração de processo de contra-ordenação por as obras 
terem sido executadas sem prévio licenciamento. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na apreciação e votação deste 
assunto. 
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* Proc.º N.º 124/05, em nome de Filipe Jorge da Silva Oliveira, para construção de uma 

habitação na Rua da Paz, n.º 17, em Ferrel, já presente em reunião anterior, e acompanhado, 
agora, de parecer jurídico do Senhor Consultor Jurídico. 

- Deliberado que seja comunicado ao Ministério Público para procedimento criminal por 
falsificação e instaurar o respectivo processo de contra-ordenação conforme sugerido no n.º 2 da 
conclusão do parecer do consultor jurídico. 

 
* Proc.º N.º 350/06, em nome de A Popular – Sociedade de Turismo, L.da, para 

construção de um telheiro no logradouro do prédio, sito no Forte da Cabanas, em Peniche, já 
presente em reunião anterior, e acompanhado, agora, de parecer do IPPAR. 

- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável do IPPAR. 
 

EXECUÇÃO DE OBRAS ISENTAS DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO: 
 
Foram presentes e apreciadas as seguintes comunicações: 
 
* Em nome de Mário Vieira Chuva, para substituição de cobertura existente num prédio, 

sito no Largo do Visconde, em Peniche, já presente em reunião anterior, e acompanhada, agora, 
de informação dos Serviços de Fiscalização. 

- Deliberado reconhecer a não sujeição a licenciamento, nos termos e com os 
fundamentos constantes da informação da DGUO, de 23 de Agosto de 2006, devendo os 
Serviços Municipais de Fiscalização juntar fotografias do estado actual da construção existente e 
acompanhar a execução das obras a realizar. (P.º 435/06) 

 
* Em nome de Maria Manuela Correia Fonseca Martins, para pintura da fachada do 

prédio, sito na Rua Joaquim António de Aguiar, em Peniche, sem alteração da cor. 
- Deliberado notificar a requerente para comparecer em atendimento, a fim de se 

encontrar solução técnica que possa viabilizar o desbotamento da cor do prédio. (P.º 25/02) 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada 
em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei 
número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu,                                              , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 


