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ACTA N.º 3/2007

         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA   CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,  
         REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2007:

Aos quinze 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 quarenta 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 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 9 de Janeiro, com o Senhor Secretário de Estado da Defesa e dos Assuntos do Mar, 

sobre o desenvolvimento do projecto da energia das ondas, tendo colocado a questão relacionada 
com o embarque do INEM no salva-vidas;

- Dia 10 de Janeiro, com o Director do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, sobre as 
novas disposições legais em vigor que regulam o subsídio de desemprego;

- Na  mesma  data,  com  a  empresa  Ripcurl,  sobre  as  comemorações  do  seu  20.º 
aniversário,  onde  tem prevista  a  realização  de  festival  de  música  e  uma  prova  de  surf,  no 
próximo mês de Abril;

- Na mesma data, com a ADRO – Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste;
- Dia 11 de Janeiro, com a empresa Oliveiras, S.A., sobre o ponto de situação da obra do 

parque da entrada de Peniche e construção da fonte cibernética;
- Na mesma data, com a equipa técnica e científica do Museu de Atouguia da Baleia;
- Dia 12 de Janeiro, com o Senhor Capitão do Porto de Peniche, com vista à preparação 

da próxima época de Verão no âmbito da segurança no mar e na ilha da Berlenga;
- Na mesma data,  com a GEP’s,  sobre as actividades a levar a efeito no decurso do 

próximo ano;
- No dia de hoje, com os técnicos municipais, sobre os estudos de alinhamentos para a 

Rua Nossa Senhora da Esperança, no Lugar da Estrada, e Travessa dos Clérigos, em Geraldes.
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das actividades e eventos 

em que participou:
- Dia 11 de Janeiro, na assinatura do contrato adicional da empreitada de construção da 

Biblioteca, tendo aproveitado para manifestar o seu desagrado face às sistemáticas substituições 
dos técnicos responsáveis pelas obras;

- Dia 13 de Janeiro,  na inauguração da exposição de pintura do artista  plástico Luís 
Athouguia.
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O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, ter-se deslocado à Estrada do Remédios 
a fim de constatar in loco sobre a possibilidade de alargamento da via e construção de passeios 
em toda a sua extensão, assunto que o DPGU ficou de apresentar o respectivo estudo.

O Senhor Presidente da Câmara informou ainda das seguintes reuniões,  actividades e 
eventos que irá participar no decorrer da semana:

- Dia 15 de Janeiro, no início da Acção de Formação “Seniores na Onda Digital”, no 
Espaço Internet;

- Dia  16  de  Janeiro,  na  inauguração  do  HotSpot “Praça  Digital”,  na  Praça  Jacob 
Rodrigues Pereira;

- Na mesma data, na apresentação da Plataforma Digital de Trabalho, utilizada no âmbito 
do grupo de trabalho do Plano Estratégico, no Edifício do Espaço Cultural;

- Na mesma data, na acção de sensibilização sobre animais de companhia – Higiene, 
Saúde e Segurança, denominada “Um Amigo que Marca a Diferença”, em Ribafria;

- Na mesma data, na apresentação do QREN;
- Na mesma data, na apresentação da Magna Carta Peniche 2025;
- Na mesma data, na reunião do Conselho Local de Educação;
- Dia 17 de Janeiro, no lançamento do novo Portal do Município;
- Na mesma data, na recepção aos participantes do Congresso sobre Paleoceanografia;
- Na mesma data, com as Associações de Deficientes, Associações de Pais e IPSS’s com 

vista à indicação dos respectivos representantes para o Conselho Municipal de Segurança;
- Dia 18 de Janeiro, no início de acção formação para professores do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico sobre desenvolvimento de sites no âmbito do programa “Peniche Onda Digital”;
- Na mesma data, com a equipa técnica e científica do Museu de Atouguia da Baleia;
- Na mesma data, no jantar a convite e com a Senhora Embaixadora do Peru sobre a 

concretização da agenda sobre o naufrágio do San Pedro de Alcantara;
- Dia 19 de Janeiro, na acção de divulgação das ferramentas do Portal, serviços on-line e 

balcões virtuais;
- Na mesma data,  em reunião com as diversas organizações associativas dos Bolhos, 

como interlocutor na resolução da questão relacionada com o espaço junto à igreja;
- Dia  20  de  Janeiro,  na  assinatura  do  protocolo  a  celebrar  com o  Rotary  Clube  de 

Peniche, atinente à concessão de duas bolsas de estudo a jovens estudantes carenciados.

Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 8 

a 14 de Janeiro corrente:
Reuniões:
- Com a CCDRLVT, no dia 9 de Janeiro, em Lisboa, sobre a discussão das intenções de 

candidatura apresentadas pelo Município ao Programa Bandeira Azul 2007, acompanhado pelo 
Director  do  DEA,  Eng.º  Nuno  Cativo,  e  pelo  Chefe  da  DASU,  Eng.º  Nuno  Carvalho.  Em 
conclusão,  das  sete  zonas  balneares  propostas  pela  Autarquia,  seis  foram  aceites  pela 
CCDRLVT, a saber: Baleal Norte, Baleal Sul, Cova de Alfarroba, Gambôa, Medão-Supertubos e 
Consolação;

- Com  a  CNOD  –  Confederação  Nacional  dos  Organismos  de  Deficientes,  sobre  a 
realização do seu Encontro Nacional, no dia 14 de Abril do corrente ano, em Peniche, tendo 
ficado assente que o Município disponibilizaria o Pavilhão Gimnodesportivo D. Luís de Ataíde, 
o apoio de meios audiovisuais, a indicação dos refeitórios de escolas e a oferta de panfletos 
turísticos do concelho;

- Com os proprietários dos bares, sobre a realização do Carnaval de Peniche, edição 2007;
- Sobre o Museu de Atouguia da Baleia, que contou com a presença de membros da 
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equipa técnica e científica;
- Com o PAC – Peniche Amigos Clube,  sobre as actividades desenvolvidas por  esta 

organização;
- Com os técnicos da Autarquia, empresa “Oliveiras” e Arquitecto Álvaro Manso sobre o 

desenvolvimento da obra do Parque Urbano da cidade e a necessidade de tomada de decisão 
relacionada com a fonte cibernética, cafetaria e iluminação do campo de relvado sintético.

Outras actividades e eventos:
- Nas entrevistas dos candidatos ao concurso para o lugar de geógrafo;
- Na exposição de pintura de Luís Athouguia, cuja organização foi do Pelouro da Cultura 

da Câmara Municipal de Peniche;
- No  jantar-convívio  com os  Conselhos  Executivos  das  Escolas  e  Agrupamentos  de 

Escolas do Concelho.

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento da publicação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprova 

o regime geral das taxas das autarquias locais e informou que estão a ser desenvolvidos trabalhos 
de avaliação e adaptação com vista à criação de regulamentos que se conformem com o novo 
regime jurídico-tributário gerador de obrigação de pagamento de taxas ao Município, sendo que, 
e até à conclusão dos mesmos, é intenção de se proceder à actualização do RMUE de acordo 
com o que se encontra previsto regulamentarmente;

- Informou que a equipa de futsal dos SMAS venceu a final do campeonato organizado 
pelo SINTAP e sugeriu que se endereçasse as felicitações aos elementos que nele participaram.

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Chamou a atenção para o estado degradado em que se encontra e perigo que representa 

para o trânsito uma tampa de esgoto, sita na Travessa Bartolomeu Dias, junto ao estabelecimento “A 
Marmita”. Deliberado que os Serviços de Fiscalização averigúem e informem em conformidade;

- Perguntou qual o ponto de situação sobre a antena instalada junto à pista de ultra-leves. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria verificar a situação e dar instruções ao DPGU 
para que o assunto fosse presente em próxima reunião;

- Questionou  sobre  a  ainda  não  recolocação  das  redes  de  protecção  no  Campo  das 
Gaivotas, retiradas, ao que julga, aquando do lançamento de fogo de artifício na Passagem do 
Ano. O Senhor Vice-Presidente informou que ia verificar o assunto.

Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
- Manifestou o seu agrado por ter ouvido na comunicação social que o campo de relva 

sintética ia ser objecto de iluminação;
- Aludiu à alteração introduzida na coordenação das piscinas municipais e perguntou no 

que se consubstancia a melhor gestão, redução de custos e mobilidade de pessoal. O Senhor 
Vice-Presidente  informou  que  através  das  alterações  se  pretende  introduzir  novas  regras  de 
gestão do espaço e equipamento, efectuar a manutenção do edifício e reforçar a equipa da área de 
desporto  com o  técnico  que  se  encontrava  afecto  à  piscina,  a  qual,  neste  momento,  está  já 
empenhada na preparação da “Corrida das Fogueiras”;

- Informou que ao ofício emanado da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre a 
introdução de alteração rodoviária na Rua Padre Faria Lopes, em Atouguia da Baleia, não foi 
dado qualquer  resposta.  O  Senhor  Vereador  Jorge  Abrantes  informou  que  o  ofício  não  lhe 
chegou à mão, tendo mandado tirar fotocópia para apreciação;

- Citou o ofício da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre pedido de extensão de 
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subsídio para instalação de iluminação de Natal fora da sede da freguesia e da possibilidade de 
ser revista a decisão tomada pela Câmara. O Senhor Vice-Presidente informou que até ao ano 
2004 só se disponibilizavam materiais, iniciando-se em 2005 a atribuição de subsídio para o 
efeito,  que  por  sua  vez  foi  concedido  em 2006,  com um aumento  de  3% e  aprovado,  por 
unanimidade, neste órgão Autárquico;

- Registou  com  agrado  a  posição  alcançada  pela  cidade  de  Peniche  (27.ª  das  50 
focalizadas) numa sondagem efectuada pelo jornal “Expresso” e solicitou informação sobre as 
premissas que conduziram a tal resultado. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse ter remetido 
fax com conjunto de considerandos a felicitar e referiu que a pontuação tem a ver com a forma 
como cada parâmetro foi avaliado;

- Deu conhecimento de que na reunião da Federação de Bandas a Câmara foi citada de 
forma depreciativa devido aos custos elevados apresentados pelo refeitório do Centro Social 
aquando da realização dos cursos de formação para jovens. O Senhor Vice-Presidente informou 
que irá marcar reunião para apreciação do assunto;

- Solicitou informação sobre o ponto de situação do processo de obras,  em nome de 
António José Franco Correia Neves, para construção de um edifício, na Avenida do Mar e Rua 
Vasco da Gama e sugeriu que se tomasse posição sobre o assunto. Informado que o assunto seria 
presente na próxima reunião;

- Deu os parabéns à equipa dos SMAS pelo título alcançado no campeonato de futsal do 
SINTAP.

Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Disse não compreender o atraso e perguntou se o processo de concurso para concessão 

da exploração do Castelinho da Berlenga já se encontra concluído. O Senhor Vice-Presidente 
informou que o processo seria presente à próxima reunião para decisão;

- Solicitou informação sobre a que se deveu a substituição da coordenação das piscinas 
municipais e se vai haver mais alguma alteração.  O Senhor Vice-Presidente informou que o 
Senhor  Paulo  Renato denunciou o contrato que  o  ligava  à  Câmara,  substituição que  irá  ser 
resolvida internamente;

- Disse comungar da sugestão quanto à tomada de decisão sobre o processo de obras em 
nome de António José Franco Correia Neves, relativo à construção de edifício na Avenida do 
Mar e Rua Vasco da Gama;

- Perguntou se foi liquidado algum subsídio em 2006 ao Sporting Clube da Estrada para 
pagamento de encargos com as instalações (água, luz, etc.). O Senhor Vice-Presidente informou 
que iria verificar o assunto;

- Questionou sobre quais as providências que irão ser tomadas na sequência do ofício 
emanado da ACISCP em que manifestava a sua preocupação relativamente à venda ambulante 
que vem sendo efectuada junto ao Mercado Municipal e Rua António da Conceição Bento. O 
Senhor Vice-Presidente informou ter sido remetido ofício à PSP para actuação em conformidade 
com a regulamentação existente e suscitou que a Câmara teria que tomar uma posição sobre o 
assunto. Deliberado remeter à ACISCP cópia do ofício enviado à PSP.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias dezoito 
e  vinte  e  oito  de  Dezembro  último,  tendo  sido  previamente  distribuídas  fotocópias  pelos 
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Senhores Vereadores.

BALANCETES:

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

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 554.382,40 € (quinhentos e cinquenta e 
quatro mil trezentos e oitenta e dois euros e quarenta cêntimos).

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 182.092,03 € (cento e oitenta e dois 
mil e noventa e dois euros e três cêntimos).

Serviços  Municipalizados  (de  operações  orçamentais):  1.052.122,97  €  (um  milhão 
cinquenta e dois mil cento e vinte e dois euros e noventa e sete cêntimos).

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 210.335,95 € (duzentos e dez 
mil trezentos e trinta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos).

CORRESPONDÊNCIA:

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:

* Carta, datada de 9 de Janeiro de 2007, da Acústica Médica, solicitando autorização para 
instalar uma Unidade Móvel de Rastreio, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nos próximos dias 
12 e 13 de Fevereiro, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito.

- Deliberado autorizar o solicitado. (P.º 32/05)

* Ofício n.º 22, datado de 4 de Janeiro de 2007, da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia,  solicitando um subsídio,  no valor de 864,65 €,  referente  ao fornecimento de energia 
eléctrica ao ATL daquela vila, durante o ano de 2006.

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 
de 861,65 €. (P.º 28)

*  Ofício  n.º  188/06,  datado de  11  de  Dezembro  de  2006,  da  Junta  de  Freguesia  de 
Conceição, solicitando o reembolso de despesas com a manutenção de zonas verdes, relativas 
aos  meses  de  Abril  a  Setembro  de  2006,  acompanhado  de  fotocópias  de  facturas  da 
Cercipeniche.

-  Deliberado conceder  à  Junta  de  Freguesia  de  Conceição  um subsídio,  no  valor  de 
1.136,00 €. (P.º 28)

*  Ofício  n.º  196/06,  datado de  27  de  Dezembro  de  2006,  da  Junta  de  Freguesia  de 
Conceição, solicitando o reembolso de despesas com a manutenção de zonas verdes, relativas 
aos  meses  de  Outubro  a  Dezembro  de  2006,  acompanhado  de  fotocópias  de  facturas  da 
Cercipeniche.

-  Deliberado conceder  à  Junta  de  Freguesia  de  Conceição  um subsídio,  no  valor  de 
451,56 €. (P.º 28)

* Ofício n.º 307/06, datado de 5 de Dezembro de 2006, da Junta de Freguesia de São 
Pedro, solicitando o reembolso de despesas com a manutenção de zonas verdes, relativas ao mês 
de Novembro de 2006, acompanhado de fotocópias de facturas da Cercipeniche.
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-  Deliberado conceder  à  Junta  de  Freguesia  de  São Pedro  um subsídio,  no  valor  de 
225,00 €. (P.º 28)

* Carta, datada de 3 de Janeiro de 2007, do Centro de Convívio e Cultura de Geraldes, 
dando conhecimento dos membros eleitos para os corpos dirigentes daquela colectividade.

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos gerentes pela eleição e 
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (P.º 11/03)

*  Carta,  datada  de  4  de  Dezembro  de  2006,  de  proprietários  de  parcelas  de  terreno 
urbano, sitas em Casais do Baleal, e titulares de diversos processos de pedidos de viabilidade, 
solicitando uma audiência em reunião pública da Câmara a fim de obterem informação sobre os 
motivos que levam ao prolongamento dos processos de que são titulares.

-  Deliberado que o DPGU preste informação completa  sobre o assunto e  solicitar  ao 
Gabinete Jurídico Municipal parecer sobre a figura de “audição pública” e prazos que poderão 
estar associados para a sua realização.

* Carta, datada de 27 de Julho de 2006, do Sporting Clube da Estrada, solicitando a 
atribuição de um subsídio para pagamento das despesas relativas à utilização das suas instalações 
com o Jardim de Infância.

-  Deliberado notificar  a  Direcção do Sporting Clube da Estrada para comparecer  em 
atendimento do Senhor Vice-Presidente com vista à resolução do assunto. (P.º 11/03)

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:

* Carta, datada de 10 de Janeiro de 2007, da Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche, remetendo cópia do relatório e análise da Direcção ao Estudo Económico efectuado 
pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

*  Carta,  datada  de  4  de  Janeiro  de  2007,  da  ADEPE  –  Associação  para  o 
Desenvolvimento  de  Peniche,  reiterando  o  seu  interesse  em  celebrar  um  protocolo  de 
colaboração  com  a  Autarquia  que  permita  optimizar  as  potencialidades  e  recursos  daquela 
Associação. (P.º 35/03/01)

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 1:

A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º  1,  para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 18.500,00 € em reforços de despesas correntes, 18.500,00 € em 
anulações de despesas correntes, 255,00 € em reforços de despesas de capital e 255,00 € em 
anulações de despesas de capital.

ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 1:

A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 1.755,00 € em reforços e igual valor em anulações.

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 1:

A Câmara deliberou aprovar a alteração ao Plano de Actividades n.º 1, para o ano em 
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curso, a qual regista o valor de 11.500,00 € em anulações.

PESSOAL:

* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, nos 
meses de Janeiro a Dezembro de 2006.

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)

* 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 Dezembro de 2006.

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)

*  Foram  presentes  três  relações  sobre  o  trabalho  extraordinário  efectuado  pelos 
funcionários, nos anos de 2004, 2005 e 2006.

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO:

* Na sequência do ofício do Tribunal de Contas, ref.ª DECOP/UAT/II/8153/06, datado de 
29 de Dezembro de 2006, que devolveu o processo de obtenção de visto n.º 2114/06 para o 
contrato de  abertura  de  crédito  entre  o  BPI e  o  Município  de  Peniche,  até  ao montante  de 
839.700,00 €, com pedido de reformulação do n.º 2 do artigo 9.º do contrato e constante do 
anexo enviado, foi presente o aditamento ao referido contrato, datado de 9 de Janeiro de 2007, já 
com as alterações introduzidas e de acordo com as instruções preconizadas.

- A Câmara deliberou aprovar o aditamento ao n.º 2 do artigo 9.º das cláusulas contratuais 
do empréstimo, na redacção agora redefinida, e devolver o processo ao Tribunal de Contas para 
efeitos de obtenção do correspondente visto.

PAGAMENTOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:

Considerando a delegação de competências efectuada através da deliberação de 23 de 
Janeiro de 2006 e a conveniência em precisar os montantes de alguns pagamentos ali referidos, 
uma vez que se encontram definidos os valores a inscrever no orçamento para o corrente ano, a 
Câmara deliberou:

1.º-  Que  o  valor  mensal  do  subsídio  a  pagar  ao  Grupo  Desportivo  de  Peniche,  por 
despesas correntes, é de 5.000,00 €.

2.º- Que o valor mensal do subsídio ordinário a pagar ao Centro Social do Pessoal é de 
7.211,25 €, sem prejuízo de outros subsídios extraordinários que a Câmara venha a conceder 
para actividades específicas;

Considerando, também, os compromissos já assumidos ou previstos pela Câmara ou em 
norma  contratual,  regulamentar  ou  legal,  por  forma  a  que  se  não  dependa  de  deliberação 
acidental, e convindo agilizar o pagamento dos encargos correspondentes, a Câmara deliberou, 
ainda, delegar no Senhor Presidente, ou, no seu impedimento, no membro da Câmara que o 
substitui, a competência para:

1.º- Pagar as senhas de presença nas reuniões dos membros das Comissões de Peritos 
prevista no artigo 8.º do Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de Autenticidade.

2.º- Pagar subsídios à Rendibilros correspondentes ao encargo da renda mensal com as 
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instalações  da  sua  sede,  se  e  enquanto  se  encontrarem reunidas  as  condições  anteriormente 
aprovadas para assumir tal encargo.

5.º-  Pagar  mensalmente  ao  Clube  Ornitológico  de  Peniche  um subsídio  destinado ao 
pagamento de parte do leasing para compra do edifício sede, no valor de 125,00 €.

6.º- Pagar a todas as freguesias do concelho os encargos de capitação com a ADSE.
7.º- Pagar à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio mensal para pagamento de 

encargos com a manutenção de espaços verdes, no valor de 225,00 €.
8.º-  Pagar  ao  Centro  de  Solidariedade  e  Cultura  de  Peniche  um  subsídio  para 

comparticipação mensal no vencimento de uma técnica de serviço social no valor de 245,83 €.
9.º-  Pagar  à  Cercipeniche  um  subsídio  mensal  inserido  no  acordo  de  cooperação 

PROTUS, no valor de 145,00 €.
10.º- Pagar à Associação Juvenil de Peniche um subsídio mensal respeitante ao subsídio 

de refeição a conceder a duas estagiárias, no valor estimado de 170,00 €.
11.º- Pagar os subsídios devidos pela utilização de espaços para actividades de educação 

física pelas escolas do 1.º ciclo e jardins de infância.
12.º- Pagar os encargos correspondentes ao condomínio devido pelas fracções autónomas 

de que o Município é proprietário.

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

* Foi presente  o texto do protocolo a  celebrar  com o Cencal  – Centro de Formação 
Profissional para a Indústria de Cerâmica, com vista a estreitar as relações entre o Município e 
aquele Centro de Formação em projectos de carácter formativo, técnico ou cultural.

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

*  Foi  presente  o  texto  do  protocolo  a  celebrar  com o  Rotary  Clube  de  Peniche  e  a 
Fundação Rotária Portuguesa, que tem por objectivo criar uma bolsa de estudo destinada a um 
jovem estudante carenciado de meios para prosseguir os seus estudos.

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

PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL:

* Na sequência da discussão pública do Plano de Desenvolvimento Rural, foi presente 
uma  proposta  de  reclamação,  subscrita  pelo  Senhor  Vice-Presidente,  consubstanciada  pela 
impossibilidade do Município poder vir a candidatar-se e a beneficiar dos apoios ao FEADER – 
eixo 3.

-  Deliberado  aprovar  a  proposta  apresentada  e  exigir  ao  Ministério  da  Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e das Pescas a inclusão das freguesias rurais de Peniche (Atouguia da 
Baleia, Serra d'El-Rei e Ferrel) nos apoios ao programa FEADER – eixo 3.

CONSTRUÇÃO DE FONTE CIBERNÉTICA NO PARQUE URBANO DA CIDADE:

*  Foi  presente  uma  informação  da  DGEI,  datada  de  22  de  Dezembro  de  2006, 
acompanhada de planta de infra-estruturas e projecto de construção da fonte em epígrafe, dando 
conhecimento  de  que,  após  levantamento  cadastral  das  infra-estruturas  existentes  e  reunião 
havida com as SMAS, se concluiu que o local previsto no projecto para instalação da fonte 
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cibernética não era o mais indicado face à necessidade de realização de trabalhos de alteração do 
traçado das condutas adutoras de água e a criação de traçado alternativo para telecomunicações.

Submetida à apreciação, e após o Senhor Presidente da Câmara ter chamado a atenção 
para a necessidade de se avaliar as implicações, vantagens e inconvenientes da construção em 
outro local que não o previsto no projecto inicial, o Senhor Vice-Presidente haver informado de 
reunião havida hoje,  onde se conclui que a solução passaria pela deslocalização da fonte de 
forma equilibrada e seu enquadramento no parque sem implicação da sua valorização visual, 
interveio o autor do projecto, Senhor Arquitecto Álvaro Manso, que referiu que a melhor solução 
seria a deslocalização da fonte para a zona do parque urbano, a sul da actual rotunda e frontal ao 
estabelecimento de cafetaria previsto para o local, uma vez que permite não ficar circunscrita à 
rotunda, não ofuscar a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, o que não aconteceria se fosse 
construída no espaço que confina com o monumento, e melhorar o impacto visual da referida 
fonte.

- Deliberado deferir a alteração ao projecto inicial da empreitada de construção do Parque 
Urbano da Cidade no que respeita à deslocalização da fonte cibernética e remeter para a próxima 
reunião a decisão sobre a localização da escultura.

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:

* Foi presente um requerimento, em nome de Escola de Condução Auto-Alfeizerense, 
solicitando  a  marcação  de  um espaço  de  estacionamento  exclusivo  da  escola  junto  às  suas 
instalações, na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche.

- Deliberado autorizar a marcação do espaço no estacionamento existente, nas condições 
constantes da informação da DEPPC, de 18 de Dezembro de 2006.

Deliberado, ainda, informar que a exclusividade da ocupação da via pública ficará sujeita 
ao pagamento das taxas respectivas logo que o respectivo regulamento se encontre aprovado e 
em vigor.

PLANO DE ALINHAMENTOS:

* Foi novamente presente uma proposta de alinhamento para a Travessa da Figueira, em 
Serra d'El-Rei, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 
13 de Novembro de 2006, acompanhada, agora, de parecer da Junta de Freguesia de Serra d'El-
Rei.

- Deliberado aprovar.

PATRIMÓNIO:

Alienação de terrenos:

*  Foi  presente  um  requerimento  em  nome  da  Associação  Cultural,  Recreativa  e 
Desportiva Reinaldense, solicitando a venda de uma parcela de terreno, sita na Rua das Flores, 
em Reinaldes.

-  Considerando  que  a  parcela  de  terreno  foi  formalmente  cedida  ao  Município  para 
equipamento,  a  Câmara  deliberou  alienar  à  Associação  Cultural,  Recreativa  e  Desportiva 
Reinaldense uma parcela de terreno, com a área de 3.320,00 m2, onde se encontra já erigida uma 
construção correspondente às instalações do edifício-sede da referida Associação,  inscrita na 
matriz predial urbana da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 7836, pelo valor de 5,00 €, 
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não podendo ser dado qualquer outro destino ao terreno vendido sem autorização expressa da 
Câmara Municipal de Peniche.

PEDIDO DE CERTIDÃO:

* Foi presente um requerimento em nome de Maria Antonieta dos Santos Marteleira, 
solicitando a emissão de uma certidão em como o prédio urbano, sito na Rua João Paulo II, n.º 
36, em Ribafria, foi construído antes da publicação do RGEU.

-  Deliberado  indeferir  a  pretensão,  devendo  apresentar  projecto  para  legalização  da 
construção construída sem licenciamento.

LOTEAMENTOS:

Foram presentes  e  apreciados  os seguintes  processos de  operações de  loteamento,  os 
quais foram objecto das deliberações adiante referidas:

* Proc.º N.º 4/2005-Lot/DHU, em nome de Leonardo Vitorino Fernando, para loteamento 
de prédio, sito na Rua da Bica, em Ferrel, já presente em reunião anterior.

- Aprovar, definitivamente, o estudo de loteamento e os projectos das infra-estruturas, 
tudo nas condições constantes da conclusão da informação da DPOI, de 17 de Novembro de 
2006, das quais se salientam:

a) Ceder ao Município de Peniche, gratuitamente, as parcelas para esse fim indicadas na 
planta síntese e destinadas a integração no domínio público para passeios e estacionamentos, 
com a área de 268,91 m2, e as parcelas para integração no domínio privado, com a área 304,20 
m2, destinada a espaços verdes, utilização colectiva e equipamento;

b) Prestar caução, no valor de 62.511,40 €, para garantia da boa execução das obras de 
urbanização, que poderá ser por hipoteca de lotes a constituir no loteamento;

c)  Aos  encargos  a  suportar  pelo  requerente  a  título  de  compensações,  no  valor  de 
59.812,90  €,  será  abatido  o  valor  de  9.727,33  €  referente  a  infra-estruturas  exteriores  já 
executadas, conforme informação do DPGU, de 3 de Janeiro de 2007, por aplicação do disposto 
no n.º 6 do artigo 72.º do RMUE;

d) Liquidar ao Município a importância de 5.663,86 €, correspondente aos encargos de 
taxas TMU.

*  Proc.º  N.º  17/2001-Lot/DHU,  em  nome  de  Martinho  da  Conceição  Marques,  para 
loteamento  de  dois  prédios  rústicos,  sitos  em “Bosque”,  Coimbrã,  já  presente  em reuniões 
anteriores.

- Aprovar, definitivamente, o estudo de loteamento e os projectos das infra-estruturas, 
tudo nas condições constantes da conclusão da informação da DPOI, de 9 de Janeiro de 2007, 
das quais se salientam:

a)  Prestar  caução,  no valor  de  252.693,35  €,  que  poderá  ser  por  hipoteca  de lotes  a 
constituir no loteamento;

b) Liquidar ao Município a importância de 43.373,10 €, correspondente aos encargos a 
suportar, de harmonia com o disposto nos artigos 67.º e 69.º do RMUE;

c)  Deverá  dar  satisfação  às  condições  constantes  do  ponto  15.2.2  da  conclusão  e 
apresentar os elementos nele referidos.

Deliberado, ainda, confirmar a aceitação para pagamento dos encargos devidos a cedência 
do  lote  n.º  30,  cujo  valor  já  se  encontra  retirado  da  importância  agora  a  liquidar  como 
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compensações, e a cedência gratuita ao Município das parcelas a esse fim destinadas segundo a 
planta  síntese  e  destinadas  a  integração  no  domínio  público  municipal  para  arruamentos, 
passeios,  estacionamentos  e  espaços  verdes,  com a  área  de  4.185,00  m2,  e  a  parcela  para 
integração no domínio privado, com a área de 166,50 m2, já objecto de escritura celebrada em 29 
de Agosto de 2006.

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 457/03, em nome de Zulmira Faria Carreira Patrício e Outros, para proceder 
a alterações no decurso da obra, sita no “Sítio da Seixeira”, em Ferrel, já presente em reuniões 
anteriores.

- Deliberado aprovar o projecto de alterações, nas condições constantes da informação da 
DGUO, de 2 de Janeiro de 2007, devendo apresentar os projectos das especialidades referidos na 
mesma informação.

*  Proc.º  N.º  471/06,  em  nome  de  Manuel  Francisco  dos  Santos,  para  proceder  a 
alterações num edifício, sito na Rua Arq. Paulino Montez, em Peniche.

-  Deliberado  indeferir,  pelos  motivos  constantes  da  informação  da  DGUO,  de  2  de 
Janeiro de 2007 (n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro).

ENCERRAMENTO:

Sendo  dezanove  horas  e  quarenta  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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino.


