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ACTA N.º 5/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2007: 
 
Aos vinte e nove 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 quinze horas e trinta 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: 
Agradeceu a compreensão do Executivo em iniciar a presente reunião cerca de uma hora 

mais tarde, por ter participado numa reunião da Comissão Mista do PROT. 
Informou que na referida reunião tinham sido apresentadas opiniões em relação ao 

diagnóstico estratégico e à introdução ao modelo territorial, para além de ter sido feita a 
apresentação dos padrões de ocupação do solo abrangido pelo PROT. Comunicou também que, 
ao respeito do sistema urbano, foi equacionada a hipótese de haver condições para a criação de 
um sistema urbano policêntrico. Referiu ainda que tinha sido tratada a localização das 
actividades económicas e a relação com a sua produtividade, nomeadamente na agricultura e na 
indústria. 

Por último, referiu o calendário previsto para a elaboração do PROT, salientando a sua 
importância em relação ao QREN. 

De seguida informou das seguintes reuniões e actividades em que participou: 
- No dia 22 de Janeiro participou, a convite da Câmara Municipal de Leiria, na cerimónia 

de reabertura do Teatro José Lúcio da Silva. 
- No dia 23 de Janeiro participou no início de actividade da nova viatura municipal, 

adstrita ao serviço de serralharia, acção inserida na perspectiva de dotar os serviços municipais 
dos recursos necessários para o bom desempenho das tarefas que lhe são cometidas. 

- Sobre o Casal da Vala, e relativamente ao alargamento da estrada, comunicou que 
tinham sido encontradas soluções para o futuro e que a obra seria realizada através de concurso 
de empreitada. 

- Referiu as reuniões efectuadas com os Bombeiros Voluntários de Peniche, em que 
foram dados contributos para o saneamento económico e financeiro daquela Associação. 

- Nos dias 25 e 26 de Janeiro participou no seminário organizado em parceria com o INH 
sobre política social de habitação. Manifestou a sua satisfação pelo facto do Senhor Secretário de 
Estado do Planeamento e Ordenamento do Território se ter disponibilizado a participar no 
referido seminário, dando a conhecer os planos governamentais para a área da habitação social. 
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Agradeceu ao INH por ter participado na organização do evento em questão, afirmando que este 
aspecto constituía um bom sinal para a parceria a desenvolver no âmbito da construção de 
habitação social. Agradeceu também aos funcionários municipais Dr.ª Manuela Gomes e Dr. 
Vítor Ramos, pelo trabalho desenvolvido sobre as carências de habitação social no Município de 
Peniche. 

- No dia 22 de Janeiro participou, com o Senhor Vice-Presidente, no almoço tradicional 
em honra de Santo Antão, na Bufarda. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, das actividades que tem agendadas para 
a próxima semana: 

- Dia 30 de Janeiro, a convite do PSD, numa iniciativa sobre o QREN, em Lisboa. 
- Dia 30 de Janeiro, reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre o 

Plano de Urbanização. 
- Dia 31 de Janeiro, uma reunião com a Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, sobre o 

Plano de Urbanização. 
- Na mesma data, reunião com o Director da Segurança Social de Leiria. 
- Dia 1 de Fevereiro, reunião, promovida pela CCDR Centro, sobre o QREN. 
- Na mesma data, reunião da Comissão Municipal de Trânsito. 
- Dia 2 de Fevereiro, reunião a realizar no Edifício Cultural, com a Associação de Pais e 

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

22 a 28 de Janeiro corrente: 
Reuniões: 
- Elaboração do Mapa de Obras Municipais. 
- Com o Senhor Comissário Jorge Martins e Dr.ª Dulcineia, sobre a organização do 

trânsito aquando da realização dos desfiles de Carnaval nos dias 16, 18 e 20 de Fevereiro, e 
medidas a tomar junto dos serviços e da população, que a seguir se descrevem: 

Dia 16 – 10h00 – Encerramento ao trânsito da Praça Jacob Rodrigues Pereira – Desfile de 
Carnaval Escolar; 

Dia 16 – 22h00 – Encerramento ao trânsito da Praça Jacob Rodrigues Pereira, para a 
realização da Concentração de Palhaços; 

Dias 18 e 20 – 15h00 – Desfiles de Carnaval – Encerramento ao trânsito de todas as ruas 
por onde este passa e ao estacionamento na Praça Jacob Rodrigues Pereira. 

Os desfiles dos dias 18 e 20, irão contar com a participação de 14 grupos, com cerca de 
500 pessoas. 

- Com a Associação de Estudantes da Escola Secundária de Peniche. Apresentação e 
troca de informação sobre as actividades dirigidas à Juventude Estudantil. 

- Com o Agrupamento de Escuteiros de Peniche, para apreciação do Protocolo em vigor 
e as actividades para 2007. 

- Com os pais e encarregados de educação da Escola EB 1 n.º 2 (Filtro), com a presença 
do Senhor Presidente do Agrupamento de Escolas de Peniche, Senhor Carlos Almeida e do Prof. 
Raul Santos, Assessor da Educação, onde deu conta dos contactos efectuados pelo Município 
junto da DREL, desde 15 de Setembro de 2006, para obter o empréstimo de um pavilhão 
(contentor) para melhorar as condições naquele estabelecimento de ensino. Não foi obtida ao 
início do ano de 2007 uma resposta positiva, a Câmara Municipal iniciou o processo de consulta 
tendente ao aluguer de um pavilhão nos próximos dias. 

- Com o Senhor Presidente da Câmara na reunião com os Órgãos Sociais da Associação 
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dos Bombeiros Voluntários de Peniche. 
Outras actividades e eventos: 
- Na entrega de uma viatura, com o Senhor Presidente, aos Serviços de Serralharia, 

criando melhores condições para o exercício de actividade pelos trabalhadores do DEA. 
- Deslocou-se aos Bolhos, com os Senhores Eng.ºs Francisco Silva e Paula Ferreira, para 

fazer o levantamento das necessidades do anexo onde funcionam as actividades culturais, vulgo 
“estufas”, com o objectivo de dotar este espaço com o mínimo de condições de conforto e 
dignidade. 

- Na entrega de prémios no Corta-Mato Escolar que teve a participação de 500 jovens. 
- No Seminário promovido pela Câmara Municipal de Peniche e pelo Instituto Nacional 

de Habitação, denominado “Caminhos para uma Política Social de Habitação”, realizado nos 
dias 25 e 26 do corrente, no Auditório do Edifício Cultural desta Autarquia. 

- Deslocou-se ao Casal Fetal para obter o apoio dos moradores, com vista à execução do 
alargamento da via municipal naquela localidade. 

- Na entrega de prémios do Torneio de Sueca, promovido pela Sociedade Filarmónica 
União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. 

- Num Seminário em Lisboa, sobre “Património – uma herança do passado face aos 
novos desafios do turismo cultural”. 

- No almoço tradicional promovido pelo Centro Social da Bufarda, integrado nas 
festividades em honra de Santo Antão. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que a direcção dos CTT tinha promovido uma reunião com a Câmara para 

melhoria da eficácia da toponímia, no tocante à distribuição postal, tendo sido acordado um 
procedimento que tivesse em vista resolver pequenas questões existentes e melhorar o 
entendimento entre as duas entidades. 

- Comunicou também que tinha participado na reunião trimestral da Comissão Distrital 
de Segurança Rodoviária, onde tinha sido alertada a necessidade de concluir as reparações dos 
estragos provocados pelas inundações do mês de Novembro passado. 

- Afirmou ainda que estava em posse da versão final do Plano de Ordenamento da 
Albufeira de São Domingos, que estava marcada - para o próximo dia 23 de Fevereiro - uma 
reunião com a Comissão Mista e que estava a ser estudada a posição do Município sobre o 
assunto. 

Por último, informou que na passada Sexta-feira, o Senhor Presidente tinha reunido com 
o Centro de Canoagem do Oeste, tendo sido transmitidas as condicionantes de utilização da 
referida albufeira. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Entregou ao Senhor Presidente um trabalho da sua autoria, onde era perspectivado o 

turismo em Peniche no futuro. O Senhor Presidente agradeceu o citado trabalho. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou qual a razão de o trânsito pelo túnel da Ponte Velha estar cortado. 
- Disse que lhe tinha agradado ver mais uma edição do Jornal Municipal, mas que não 

tinha gostado do título da última página, em que noticiava um investimento superior a 2.500.000 
euros na Freguesia de Atouguia da Baleia, uma vez que eram referidas obras já feitas e obras 
ainda por realizar. 
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que era compromisso da Câmara acabar a Rua Jangada de Pedra e perguntou se 

estaria previsto dar continuidade à rua. 
- Perguntou, também, se já tinha sido feita a audiência aos interessados do concurso para 

concessão do “Castelinho” da Ilha da Berlenga, se já tinha sido entregue a chave do Pavilhão e 
se tinha sido posta alguma providência cautelar em relação ao citado concurso. O Senhor 
Presidente da Câmara respondeu que o relatório da Comissão de Análise das propostas do 
concurso de concessão do “Castelinho” iria ser analisado na presente reunião e que 
posteriormente seria efectuada a audiência aos interessados. Disse que tinha despachado uma 
reclamação para a Comissão de Análise e que desconhecia a existência de qualquer providência 
cautelar. Quanto à chave do Pavilhão, informou que o Chefe da Divisão Administrativa tinha 
ficado encarregado de a obter, não sabendo se já a tinha conseguido. 

- Referiu a necessidade de colocação de lombas moderadoras de velocidade em diversos 
arruamentos, nomeadamente em Casal da Vala. 

- Comunicou que não poderia estar presente na reunião a realizar com a Junta de Freguesia 
de Serra d'El-Rei, perguntou se tais reuniões tinham carácter formal, para se fazer substituir. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que eram reuniões informais, destinadas a ouvir aqueles 
autarcas, e que não iria ser tomada qualquer decisão sobre os assuntos apresentados. 

- Disse que o Director do DPGU tinha afirmado que o processo relativo a uma construção 
a executar na Avenida do Mar e Rua Vasco da Gama viria a esta reunião e não constava da 
relação dos processos a apreciar. O Senhor Presidente da Câmara informou que o Director do 
DPGU estava com muito trabalho e não tinha tido oportunidade de ultimar o referido processo. 

- Quanto à energia das ondas, disse que o Governo tinha escolhido São Pedro Moel para 
a localização do projecto-piloto e não Peniche, como era pretendido. 

- Perguntou se o investimento do heliporto dos Bombeiros Voluntários iria avançar. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Sobre o túnel da Ponte Velha, informou que o Presidente da Junta de Freguesia de 

Ajuda solicitou uma intervenção, por se ter verificado que alguma coisa não estava estabilizada. 
Acrescentou que foi feita uma vistoria técnica, que concluiu pelo fecho do trânsito de viaturas e 
que tinha sido dado conhecimento à Direcção-Geral de Monumentos Nacionais, que viria na 
próxima terça-feira fazer uma avaliação da situação. 

- Quanto ao título da notícia da última edição do Jornal Municipal, afirmou que se tinha 
dado conta do investimento realizado e a realizar na maior Freguesia do Concelho. Comunicou 
que o Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tinha afirmado em vários espaços 
públicos que tinha sido feito pouco investimento naquela Freguesia e que a notícia se destinava a 
dar a conhecer qual o investimento efectivamente realizado e programado fazer na Freguesia em 
questão. Referiu também que noutras edições do Jornal Municipal se iria dar conta dos 
investimentos feitos noutras Freguesias. 

- Informou que existem muitos pedidos de colocação de lombas em diversas artérias 
rodoviárias. 

- Sobre o heliporto, comunicou que tinha solicitado ao Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche que lhe apresentasse o valor actualizado do investimento, com vista a 
avançar com a concretização da obra. 

- Quanto à energia das ondas de superfície, a localização encontrada teve em conta o 
ponto de ligação à Rede Eléctrica Nacional. Quanto à energia das ondas de fundo, e dado que as 
plataformas serão colocadas a uma distancia de costa inferior a uma milha, e segundo a 
informação do Senhor Comandante Sousa Costa, a situação será enquadrada na Lei da Água. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que faltava colocar tout-venant, tapete e electricidade nas Ruas Jangada de 

Pedra e Miguel Torga, obra estimada em 50.000,00 euros e que se deveria aguardar por melhor 
altura para colocar o tout-venant, trabalho previsto executar nos próximos meses. 

Sobre a colocação de lombas de moderação de velocidade, disse que se devia ouvir a 
opinião da Comissão Municipal de Trânsito, no sentido de se estabelecerem prioridades. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia quinze de Janeiro 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

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, relativos ao 
dia 19 de Janeiro corrente. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 25 de Janeiro de 2007, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção 

Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de uma banca na 
Praça Jacob Rodrigues Pereira e outra na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes, nos 
dias 9 e 10 de Abril, 23, 24 e 25 de Agosto e 7 e 8 de Novembro de 2007. 

- Deliberado autorizar a venda de brindes nos locais e datas indicados. (P.º 32/05) 
 
* Carta, datada de 20 de Janeiro de 2007, do Grupo Desportivo Atouguiense, solicitando 

apoio para a realização do Torneio de Abertura de Petanca, que se realizará em Atouguia da 
Baleia, no próximo dia 4 de Fevereiro. 

- Deliberado atribuir um subsídio no valor de 350,00 €. (P.º 11/03) 
 
* Ofício n.º 34/2007, datado de 26 de Janeiro de 2007, da Junta de Freguesia de Serra 

d'El-Rei, informando que a despesa efectuada com os trabalhos de limpeza do Rio da Malgasta, 
numa extensão de cerca de 600 m, destruído pelas intempéries, foi de 889,35 €. 

- Deliberado atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei no valor de 
889,35 €, para custear os trabalhos de limpeza do Rio da Malgasta. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 11 de Dezembro de 2006, da Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa de Serra d'El-Rei – SERRANA, solicitando apoio para a realização do Campeonato 
Distrital de Mini Trampolim, Duplo Mini Trampolim e Tumbling, que se realizará em Peniche, 
no dia 10 de Março de 2007, acompanhada de informação do Senhor Vice-Presidente. 

- Deliberado atribuir um subsídio no valor de 250,00 € e dar o apoio logístico solicitado. 
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O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não participou nesta deliberação. (P.º 11/03) 
 
* Ofício n.º 6, datado de 23 de Janeiro de 2007, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento dos esquentadores adquiridos para os 
balneários do Bairro dos Pescadores. 

- Deliberado atribuir um subsídio no valor de 700,00 € para custear a aquisição dos dois 
esquentadores para os balneários municipais do Bairro dos Pescadores. (P.º 28) 

 
* Informação n.º 13/2007, datada de 26 de Janeiro de 2007, dos Serviços de Turismo, 

atinente à atribuição de apoio aos grupos que participarão no Carnaval/2007. 
- Deliberado atribuir um subsídio de 4.550,00 € à Associação de Educação Física, 

Recreativa e Cultural Penichense, a pagar em duas tranches, para o Carnaval/2007. 
 
* Ofício n.º 2, datado de 2 de Janeiro de 2007, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento das despesas de manutenção do 
jardim público do Casal Moinho, nos meses de Julho a Dezembro de 2006, acompanhado de 
informações dos serviços. 

- Deliberado atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia no valor de 
5.082,00 € para custeio das despesas de manutenção do jardim público do Casal Moinho. (P.º 28) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 2 de Janeiro de 2007, da EDP Serviço Universal, informando que a 

empresa EDP Distribuição deixou de exercer, a partir do dia 1 de Janeiro de 2007, a actividade 
de venda de electricidade, tendo sido criada para o efeito a empresa EDP Serviço Universal. (P.º 
23/01). 

 
* Carta, datada de 19 de Janeiro de 2007, da ADRO – Agência de Desenvolvimento 

Regional do Oeste, remetendo o programa da cerimónia de apresentação e assinatura de 
protocolos do “Finicia Oeste”. 

 
* Ofício n.º 03/2007, datado de 18 de Janeiro de 2006, da Comunidade Urbana do Oeste, 

dando conhecimento dos motivos por que não foram ainda eleitos os novos membros da 
Assembleia da Comunidade Urbana. 

 
TERMOS DE POSSE E DE ACEITAÇÃO DE NOMEAÇÃO: 

 
* A Câmara tomou conhecimento que o funcionário João Carlos Correia de Jesus aceitou 

a nomeação, no dia 23 de Janeiro corrente, na categoria de Operário Qualificado – Operário 
Principal (Cantoneiro de Arruamentos). 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 3: 

 
A Câmara deliberou ratificar a alteração orçamental de despesa n.º 3, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 21.900,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 
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PAGAMENTOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
 
Em aditamento à deliberação de delegação de competências efectuada em 15 de Janeiro 

de 2007, a Câmara deliberou: 
1.º- Que o Valor a pagar aos Bombeiros é de 5.000 €/mês. 
2.º- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a transferir para os SMAS as importâncias 

relativas aos projectos comparticipados. 
3.º- Que o valor a transferir mensalmente para as freguesias rurais com base no protocolo 

tem um acréscimo de 4%, sendo respectivamente de 1.644,29 €, 2.635,15 € e 6.913,50 € para as 
freguesias de Serra d'El-Rei, Ferrel e Atouguia da Baleia. 

4.º- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a transferir aos valores para a Associação 
de Municípios, à medida das disponibilidades e do desenvolvimento dos projectos associados. 

5.º- Transferir para as freguesias os valores referentes a despesas com pessoal. 
 
A Câmara deliberou ainda ratificar o pagamento do subsídio, no valor de 5.000,00 €, à 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, relativo ao mês de Janeiro corrente. 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS: 
 

Pagamento de terrado em prestações: 
 
Foram presentes os seguintes requerimentos solicitando autorização para proceder ao 

pagamento das taxas devidas pela ocupação de lugares de terrado, em Casais do Baleal, em 
prestações: 

 
* Em nome de Marcelino Gomes Cabeças. 
- Deliberado autorizar o pagamento da taxa de ocupação de terrado em Casais do Baleal, 

em dívida, no valor de 630,00 €, em duas prestações. 
 
* Em nome de Joaquim Cesteiro. 
- Deliberado autorizar o pagamento da taxa de ocupação de terrado em Casais do Baleal, 

em dívida, no valor de 252,00 €, em três prestações. 
 

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 3 de Janeiro de 2007, da DASU, dando 

conhecimento da necessidade de se proceder à aquisição do serviço referido em epígrafe. 
- Deliberado autorizar a realização de um procedimento por consulta prévia, para 

aquisição do serviço de desratização e desinfestação das escolas EB 1.2.3 de Peniche, Secundária 
de Peniche, EB 2.3 de Atouguia da Baleia e EB 2.3 D. Luís de Ataíde. 

 
PRAIA DE SUPERTUBOS: 

 
* O Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística informou que a 

CCDRLVT tinha aberto concurso para a realização de uma intervenção na Praia de Supertubos e 
que a referida obra havia sido adjudicada à empresa Global, tendo referido alguns pormenores, 
cuja execução está prevista na citada intervenção. 

- Tomado conhecimento. 
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ADEPE – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 

 
* Foi presente o ofício da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, que 

manifesta o interesse na celebração de um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal, 
que permita optimizar as potencialidades e recursos daquela Associação. Estiveram também 
presentes na reunião elementos da direcção da citada entidade, de entre eles o Presidente de 
Direcção, que fez uma pormenorizada exposição sobre a actividade desenvolvida, os 
constrangimentos financeiros actualmente sentidos e os projectos em curso. 

Deu ainda uma explicação sobre os fundamentos e objectivos da proposta de protocolo a 
celebrar com a Câmara. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador solicitou alguns esclarecimentos sobre os 
documentos apresentados pela ADEPE, tendo-lhe sido prestados pelos citados elementos da 
direcção. 

O Senhor Presidente agradeceu a presença dos elementos da direcção da ADEPE, assim 
como a exposição efectuada. Enalteceu o papel desta Associação, essencialmente no que diz 
respeito à valorização dos recursos humanos de Peniche, que contabilizava mais de 1400 
beneficiários de formação profissional. 

Comunicou ainda que o executivo iria apreciar o protocolo em questão e que 
posteriormente tomaria uma decisão sobre o mesmo. 

 
PROGRAMA DE ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS – PARES: 

 
* O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma pormenorizada explicação sobre as três 

candidaturas apresentadas ao programa em epígrafe, e já aprovadas, apresentadas pela 
Associação de Solidariedade Social de Ferrel e pelo Centro de Solidariedade e Cultura de 
Peniche, para a construção de um lar para idosos, pela primeira entidade focada e para a 
construção de um lar para idosos e de uma creche, pela segunda entidade, referindo também a 
possibilidade de surgimento de outras candidaturas ao mesmo programa. 

Salientou que a parte do financiamento do Município aos investimentos em questão 
deveria ser abordada com ponderação e equidade, lembrando as decisões já tomadas pela 
Câmara sobre o assunto. 

Frisou que cada entidade promotora das candidaturas deveria apresentar os 
comprovativos do financiamento do valor não apoiado. 

O Senhor Presidente disse que os valores não apoiados dos investimentos em questão 
eram muito significativos. Referiu a necessidade de celebração de protocolos de financiamento 
com as entidades promotoras até à próxima quarta-feira e, consequentemente, a urgência numa 
tomada de decisão sobre este assunto, por parte do executivo, que contemplasse as expectativas 
criadas e que tivesse um faseamento indexado à duração do mandato. 

Referiu, por último, que era necessário saber a que correspondiam os valores não 
elegíveis. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que se deveria definir se o apoio era um valor 
absoluto ou uma percentagem em função de outro valor, como o valor elegível de cada 
investimento. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves afirmou que, em relação à Cercipeniche, a Câmara 
tinha cedido o terreno e que em termos de pedido de comparticipação, o valor do terreno deveria 
ser considerado, a fim de garantir uma certa equidade na atribuição de apoios. 

O Senhor Presidente propôs que os apoios a atribuir correspondessem a 25% sobre o total 
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elegível de cada investimento e que se deveria discutir com as entidades promotoras o 
faseamento temporal dos financiamentos. 

- A Câmara deliberou proceder à celebração de protocolos para definir o apoio financeiro 
aos três projectos que mereceram a aprovação do PARES, comprometendo-se a apoiar em 25% 
do valor elegível de cada investimento que venha a ser aprovado para cada uma das seguintes 
entidades, até aos montantes máximos de: 

- Associação de Solidariedade Social de Ferrel – Construção de um Lar para 
Idosos – 116.546,66 €; 

- Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche – Construção de um Lar para 
Idosos – 256.529,74 €; 

- Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche – Construção de uma Creche – 
106.093,15 €. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
* Carta, datada de 12 de Janeiro de 2007, de Balitur – Construções e Turismo L.da, 

solicitando autorização para isenção de horário de funcionamento, nas noites de 16 a 20 de 
Fevereiro de 2007, para um estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Discoteca 
Bar Voilá”, sito no Baleal Sol Village I, em Casais do Baleal. 

- Deliberado isentar de horário de funcionamento o estabelecimento em questão nos 
próximos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de Fevereiro e tornar extensível tal isenção a outras iniciativas 
do género que decorram nas datas indicadas. (P.º 34) 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 29 de Janeiro de 2006, da Associação Cultural e 

Desportiva de Casais de Mestre Mendo, solicitando a alienação da parcela de terreno municipal 
onde se encontra construído o edifício-sede daquela associação. 

- Deliberado encarregar a Divisão administrativa de criar condições para a legalização da 
posse do terreno. 

 
Concessão de estabelecimentos municipais: 

 
* Foi presente o Relatório de Análise das propostas apresentadas para a concessão do 

estabelecimento tipo minimercado “Castelinho”, sito na Ilha da Berlenga. 
- A Câmara tomou conhecimento do conteúdo do referido relatório e encarregou a 

Comissão de Análise das Propostas de proceder à audiência dos interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. 

 
Cedências de terrenos: 

 
* Foi presente um requerimento, datado de 18 de Janeiro de 2007, em nome de Amador, 

L.da, solicitando a rectificação da escritura de cedências, celebrada em 5 de Novembro de 2002. 
- Deliberado mandar rectificar a escritura em questão, celebrada em 5 de Novembro de 

2002. 
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PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a artéria que liga a Rua da Filarmónica 

ao Largo do Oitão, em Atouguia da Baleia, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, 
Planeamento e Controlo, datada de 16 de Novembro de 2006, já presente em reunião anterior e 
acompanhada, agora, de parecer da Junta de Freguesia. 

- Deliberado aprovar o plano de alinhamentos da travessa entre a Rua da Filarmónica e o 
Largo do Oitão. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

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

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de José Rosa Salvador, para construção de um edifício de habitação 

colectiva, na Rua José Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado informar que é viável, de acordo com o novo plano de alinhamentos 

aprovado. (P.º R2047/06) 
 
* Em nome de Servipen – Empreendimentos Turísticos, L.da, para construção de um 

complexo turístico, na Estrada Marginal Sul, em Peniche. 
- Deliberado informar que não é viável, por contrariar uma disposição do Plano de 

Urbanização da Zona Sul. Deliberado também solicitar parecer jurídico sobre a interpretação 
dessa disposição. (P.º R2234/06) 

 
* Em nome de Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A., para construção de um 

hotel residencial, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche. 
- Deliberado informar que não é viável nos termos propostos, devendo ser apresentada 

nova proposta de acordo com as condicionantes do parecer técnico da DGUO de 5 de Janeiro de 
2007. (P.º R2398/06) 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente e apreciado o processo de operação de loteamento N.º L20/99, em nome 

de Construções Gomes, L.da, para loteamento de um prédio rústico, sito na Rua da Liberdade, em 
Casais Brancos, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de 
alteração. 

- Deliberado aprovar a alteração ao alvará de loteamento, de acordo com as informações 
da DGUO e da DPOI, de 13 de Novembro de 2006 e 17 de Julho de 2006, respectivamente. 

 
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 16/04, em nome de Duncan Stewart Hall, para construção de uma moradia 

unifamiliar, em Casal dos Violas, Peniche, acompanhado de uma exposição em nome de José 
Francisco dos Santos Albano Nico. 
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- Deliberado informar que a obra em curso a tardoz da moradia do reclamante cumpre as 
disposições do PDM e demais legislação aplicável, conforme o constante na informação da 
DGUO de 9 de Janeiro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 347/06, em nome de Emanuel Gomes dos Santos, para construção de uma 

moradia unifamiliar, no Caminho dos Dominguinhos, em Peniche. 
- Deliberado manter o indeferimento pelos motivos constantes na informação da DGUO 

de 12 de Outubro de 2006. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e trinta 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 Nicolau Nobre Ferreira, p’Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


