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ACTA N.º 1/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 2 DE JANEIRO DE 2007: 
 
Aos dois dias do mês de Janeiro do ano dois mil e sete, 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. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves só participou na reunião a partir das quinze horas e 

quinze 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. 

 
DESIGNAÇÃO DE VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO: 

 
O Senhor Presidente informou a Câmara de que, por despacho de hoje, determinou que o 

Senhor Vereador Jorge Abrantes, que vinha exercendo as funções de Vereador em regime de 
meio tempo, passaria, a partir de hoje, a exercer as mesmas funções em regime de tempo inteiro. 

 
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: 
Prestou as seguintes informações: 
- Transmitiu às famílias enlutadas do naufrágio ocorrido a norte da praia da Vitória – 

Nazaré, através do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Norte, a solidariedade da Câmara 
por tão infausto acontecimento e deu conhecimento de ter sido contactado por um grupo de 
pessoas de Caxinas, Póvoa do Varzim, dinamizadoras de movimentação espontânea a favor das 
vítimas, com vista a que a Câmara se associasse à tomada de posição sobre o assunto, posição 
esta que só evoluirá após recebimento e análise de texto em concreto, que se aguarda; 

- Destacou de forma especial a iniciativa levada a efeito na noite da Passagem de Ano, na 
Avenida do Mar, em Peniche, felicitando o trabalho desempenhado pelos funcionários António 
Mendonça e Marisa Ferreira para que o evento se concretizasse e tivesse sido um êxito; 

- Que a audiência marcada com o Senhor Secretário de Estado para os Assuntos do Mar 
ficou adiada para a próxima terça-feira, sendo que a correspondente plataforma irá ser distribuída 
aos membros da Câmara; 

- Participou na reunião dos SMAS, acompanhado pelo Director do DEA, onde foi 
apresentada proposta digital para que os SMAS integrem o site do Município com página 
própria. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, também, das actividades que irá participar no 
decurso da próxima semana: 
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- Dia 3 de Janeiro, na iniciativa alusiva ao 47.º aniversário da fuga de presos políticos da 
Fortaleza; 

- Dia 6 de Janeiro, no encerramento do Natal Penicheiro, que decorrerá no Auditório 
Municipal. 

 
Senhor Vice-Presidente: 
Informou das reuniões e actividades em que participou na semana de 28 de Dezembro de 

2006 a 1 de Janeiro de 2007: 
- Com a empresa CEDRU sobre a elaboração da Carta Educativa, com a participação do 

Assessor da Educação, Senhor Professor Raul Santos; 
- Com a empresa “Xistarca” sobre o apoio técnico e financeiro suscitado ao Município 

para o “Encontro Nacional de Professores”; 
- No Torneio de Futebol Infantil “Os Bambis”, promovido pela Associação Desportiva 

de Ferrel; 
- Na iniciativa cultural – Concerto do Coral do Município de Benavente, que decorreu no 

Auditório do Stella Maris; 
- Na iniciativa do Município – Passagem de Ano -, que decorreu na Avenida do Mar e 

em frente ao campo de futebol de praia “Gaivotas Sports” e que teve a participação de milhares 
de pessoas que assistiram ao fogo de artifício lançado do Parque das Gaivotas. Valorizou o papel 
de todos os funcionários da Autarquia envolvidos, nomeadamente os Senhores António 
Mendonça, Eng. Nuno Cativo, Torcato Sousa, Rui Jorge, Edgar Pereira, João Lemos, Mário 
Abrantes, Paulo Santos, Carlos Lameiras, António Codinha, Joaquim Vigia e Joaquim Soudo e 
as Senhoras Teresa Lopes e Marisa Ferreira. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Propôs um voto de saudação aos SMAS, a que se associaram e solidarizaram os demais 

membros da Câmara, pelo facto de, no corrente ano, perfazerem o 50.º aniversário da sua 
instalação, efeméride que é merecedora dos mais rasgados elogios e digna de registo, e 
sustentou o desejo da sua manutenção como empresa municipal e fortalecimento futuro da 
organização. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Salientou que a noite da Passagem de Ano foi uma surpresa agradável pela animação 

desenvolvida na Avenida do Mar e, mais ainda, por constatar, na manhã do dia seguinte, que o 
lixo resultante da actividade tinha sido removido; 

- Disse considerar uma mais valia o Vereador Jorge Abrantes ter passado a desempenhar 
as suas funções em regime de tempo inteiro. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

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

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
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Serviços Municipalizados do dia vinte e nove de Dezembro último, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 544.109,17 € (quinhentos e quarenta e 
quatro mil cento e nove euros e dezassete cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 279.733,92 € (duzentos e setenta e 
nove mil setecentos e trinta e três euros e noventa e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.031.782,42 € (um milhão trinta 
e um mil setecentos e oitenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 218.836,19 € (duzentos e 
dezoito mil oitocentos e trinta e seis euros e dezanove cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 41351, datado de 12 de Dezembro de 2006, do Instituto da Segurança Social, 

solicitando a designação de um representante da Câmara para integrar o Núcleo Local de 
Inserção. 

- Deliberado designar o Senhor Presidente da Câmara para representante da Câmara, o 
qual deverá ser substituído nas suas faltas e impedimentos pela técnica superior de serviço social, 
Maria Manuela Esteves Gomes. (P.º 2) 

 
* Carta, datada de 27 de Dezembro de 2006, da Sociedade Columbófila de Peniche, 

dando conhecimento dos membros eleitos para os corpos dirigentes daquela colectividade. (P.º 
11/03). 

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos gerentes pela eleição e 
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. 

 
* Carta, datada de 29 de Dezembro de 2006, do Coro de Geraldes, solicitando a cedência 

do autocarro municipal para de deslocar aos estúdios da RTP, em Lisboa, no dia 4 de Fevereiro, 
a fim de participar na Missa transmitida por aquela estação de televisão. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal na deslocação solicitada, sem 
isenção do pagamento de taxas, e conceder à Fábrica da Igreja Paroquial de São Leonardo de 
Atouguia da Baleia um subsídio, correspondente ao valor da despesa efectuada com o transporte 
do referido grupo coral na viatura municipal. 

 
PESSOAL: 

 
Estágio profissional com contrato de trabalho: 

 
O Senhor Presidente da Câmara informou ter proporcionado, nos termos do Regulamento 

do Programa de Estágios Profissionais, os estágios às Senhoras e nas profissões adiante 
referidos: 

Tânia Marisa da Costa Silva – Engenharia Civil, que terá como orientador do estágio o 
Director do DPGU; 

Ana Ruth Ferreira Serrão – Técnica Superior de Conservação e Restauro, que terá como 
orientador do estágio o Arqueólogo Rui Venâncio.  
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CARTA EDUCATIVA: 
 
A Câmara tomou conhecimento do cronograma de execução da Carta Educativa do 

Concelho de Peniche. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Concessão da exploração de estabelecimentos comerciais: 
 
* Foi presente o Relatório de Análise Final das Propostas apresentadas para a concessão 

da exploração do Pavilhão Restaurante “Mar e Sol” da Ilha da Berlenga, sobre o qual o Director 
do DPGU deu explicações e prestou esclarecimentos sobre o desenvolvimento de todo o 
processo, tendo salientado que os critérios consignados no programa de concurso e caderno de 
encargos foram devidamente analisados e se encontravam bem definidos, e o Senhor Vice-          
-Presidente salientou o trabalho executado pelos técnicos na apreciação do processo. 

- Deliberado concordar com o teor do Relatório de Análise Final para a concessão da 
exploração do referido estabelecimento comercial e manifestar a intenção de adjudicar a 
concessão, para os anos de 2007 a 2016, ao concorrente Arnaldo Martins Ramos, pelos valores 
constantes da sua proposta, sendo o valor anual da renda de 12.600,00 € e o valor das obras a 
executar no estabelecimento de 58.155,05 €, devendo, para o efeito, proceder-se à audiência 
prévia dos concorrentes. 

 
Habitação Social: 

 
A Câmara tomou conhecimento de uma informação da técnica superior de serviço social, 

datada de 29 de Dezembro último, que relata as pressões com que os serviços têm sido 
confrontados por munícipes candidatos à atribuição de habitação social, nomeadamente por parte 
da Senhora Zita Maria Domingos Alves. 

 
Desafectação de parcela de terreno do domínio público: 

 
* Foi presente uma informação dos serviços da SEGAAOM, acompanhada do respectivo 

processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio público uma parcela de terreno, 
com a área de 181,00 m2, sita na Rua dos Malmequeres, em Ferrel, para integração no domínio 
privado do Município, uma vez que no respectivo inquérito não foram apresentadas quaisquer 
reclamações. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação da parcela do domínio 
público e sua integração no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, sem data, de Auto Júlio – Comércio de Veículos e Automóveis, 

L.da, solicitando a alienação de uma parcela de terreno, com a área de 240,00 m2, sita na Avenida 
do Porto de Pesca, em Peniche. 

- Deliberado informar a requerente que a pretensão é viável, nos termos constantes da 
informação da DEPPC, de 22 de Dezembro de 2006, e na condição de serem constituídos nos 
espaços localizados a poente e a norte do edifício existente dois impasses para circulação de 
viaturas. 
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Deliberado, também, que o DPGU informe qual a área concreta a ceder e proceda à 
estimativa do seu custo, com vista à sua alienação.  

Deliberado, ainda, promover a desafectação do domínio público e integração no domínio 
privado municipal da parcela a alienar. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 407/04, em nome de Peniche Praia – Turismo & Construção, L.da, para 

construção de um edifício de habitação e comércio, no gaveto formado pelas Ruas Dr. Francisco 
Seia, José Estêvão e Afonso de Albuquerque, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de um pedido de reapreciação. 

- Deliberado informar de que deve reformular o projecto nas condições preconizadas na 
informação da DGUO, de 14 de Novembro de 2006, quanto à previsão da espessura mínima das 
lajes de pavimento, devendo reduzir a volumetria do edifício a construir face aos edifícios 
adjacentes e encontrar solução que minimize o impacto das empenas na zona de colagem e 
apresentar representação tridimensional e se possível com fotomontagem para apreciação. 

 
* Proc.º N.º 53/05, em nome de Dulce Antónia de Campos Simão Bettencourt, para 

proceder a alterações numa moradia unifamiliar, sita na Travessa do Simão, em São Bernardino, 
já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado de que deve reformular o projecto, nas condições preconizadas segundo o 
memorando da visita efectuada ao local e constante da informação da DGUO, de 22 de 
Dezembro de 2006, nomeadamente que preveja o rebaixamento dos muros e que melhore o 
impacto visual das empenas, por forma a que o conjunto fique formalmente equilibrado e com 
tratamento adequado e assegure o sistema de drenagem dos muros. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezasseis 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. 

 
 


