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ACTA N.º 14/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2007: 
 
Aos dezanove dias do mês de Março 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. 
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: 
- No dia 12 de Março, na ADRO, atinente à preparação do Congresso do Oeste, a levar a 

efeito no corrente ano, nos dias 4 e 5 de Maio. Referiu que na mesma data a Câmara estará 
envolvida em outra iniciativa relacionada com projecto Coastwatch Europe; 

- No dia 13 de Março, com o Presidente do Conselho Directivo da ESTM e parte da 
equipa da Carta Educativa, com vista ao envolvimento da escola na elaboração e definição da 
carta; 

- No dia 14 de Março, na CCDRLVT, onde foram apreciados os seguintes assuntos: 
- Plano de praia, a propósito da programação das acções e obras a levar a efeito em 

2007, nomeadamente nos apoios de praia do Molhe Leste, Supertubos e Consolação; 
- Concursos públicos para concessão dos apoios de praia; 
- Acções de demolição, que inclui uma solução de reconversão do apoio de praia, 

em Peniche de Cima, de que é concessionário o Senhor Campos; 
- Celebração de protocolos com as autarquias locais por reprodução de documento 

outorgado com a Câmara Municipal de Mafra; 
- Instalação e melhor optimização dos balneários e ordenamento dos areais; 
- Mobiliário das concessões, tendo reiterado a recusa de aceitar a solução de 

“abarracamento” completo para a praia do Baleal; 
- Esboço para torre de vigia, cujo tipo irá abordar com os técnicos municipais para 

instalação em 2008; 
- No dia 15 de Março, com a Professora Manuela Alcântara, sobre iniciativa a levar a 

efeito pelos Médicos do Mundo e que tem associada a concentração de crianças no Largo 5 de 
Outubro; 

- Na mesma data, com a Administração do IPTM, sobre assuntos oportunamente 
inventariados, incluindo a execução de obras na bacia portuária e forma de gestão do porto; 

- No dia 16 de Março, com a equipa que está a preparar o dossier sobre o naufrágio do 
“San Pedro de Alcantara”, liderado pelo Técnico Superior de Arqueologia, Senhor Rui 
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Venâncio, e onde esteve presente também a Senhora Embaixadora do Peru e o Arq. Francisco 
Reis, sendo que a CCDRLVT quer acompanhar e incorporar qualquer intervenção que diga 
respeito ao plano de pormenor do Porto de Areia Norte; 

- Na mesma data, com as associações dos Bolhos sobre a reabilitação das instalações 
adjacentes à igreja. 

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

- No dia 15 de Março, no seminário promovido pela ACISCP, sobre o Sistema de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo – HACCP (do inglês – Hazard Analysis 
Critical Points), e que teve a colaboração da Médica Veterinária Municipal e do Director do 
DPGU, a quem felicitou pelas exposições que fizeram; 

- No dia 16 de Março, na inauguração da exposição de Arte Z, em Caldas da Rainha, 
promovida pelo artista plástico de Peniche, Nuno Fragata; 

- No dia 17 de Março, no 9.º aniversário da Associação de Motociclismo de Peniche, 
onde foi homenageado o navegador Álvaro Velhinho; 

- No dia 19 de Março, na apresentação do torneio de elite do Campeonato da Europa de 
sub-17, que culminará com a realização do jogo de futebol entre as selecções de Portugal e da 
Irlanda do Norte, no estádio do Grupo Desportivo de Peniche; 

O Senhor Presidente da Câmara prestou ainda as seguintes informações: 
- Tentou, sem que obtivesse resposta de momento, contactar o Dr. Carlos Arroz para 

saber da disponibilidade do seu envolvimento na elaboração do estudo sobre a manutenção do 
serviço de urgências no Hospital de Peniche; 

- Apresentou um voto de pesar pelo falecimento do responsável da Banda Filarmónica de 
Serra d'El-Rei, Senhor José Simão Rodrigues, pessoa estimada pela sua postura, simpatia e 
disponibilidade. Deliberado transmitir à família do falecido e à Serrana - Associação Desportiva 
Cultural e Recreativa as condolências por tão infausto acontecimento; 

- Apresentou uma proposta de texto de comunicado à população, que leu, sobre a posição 
assumida pela Câmara no âmbito do processo de encerramento do serviço de urgências. 
Deliberado concordar em fazer-se a divulgação, devendo aguardar-se os contributos dos 
membros da Câmara para posterior decisão sobre o teor da comunicação. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 5 

a 18 de Março corrente: 
Reuniões: 
- Com o Agrupamento de Escuteiros de Atouguia da Baleia, sobre protocolo a celebrar 

com o Município; 
- Com a Associação “Arméria”, onde foi informado do conjunto de ideias que integram o 

seu Plano de Actividades para 2007; 
- Com os dois protagonistas da Travessia das Berlengas – Peniche, a ter lugar no 

próximo mês de Junho; 
- Com o Dr. Luís Carvalho, representante da empresa CEDRU, e com o Professor Raul 

Santos, assessor para a educação, sobre a proposta da Carta Educativa; 
- Com técnicos do município, empresa construtora, Arq. Álvaro Manso e o representante 

da GUESA, a propósito de diversas situações ainda por resolver no âmbito da construção do 
Parque Urbano da Cidade; 

- Com a Junta de Freguesia de São Pedro para apreciação da proposta final do Município 
relativa ao Protocolo de Delegação de Competências a celebrar entre as duas autarquias, tendo-se 
registado o acordo dos autarcas de São Pedro; 
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- Com o Senhor Ângelo Zini, sobre projecto de dinamização de actividades aquáticas; 
- Com o Senhor Antero Anastácio, sobre a apresentação do livro “O Meu Fialho”; 
- Com o Senhor António Évora, sobre diversos acontecimentos culturais perspectivados 

para 2007; 
- Com o Senhor Sandrine, sobre a apresentação de proposta de evento na área da moda; 
- Na DREL, com os Senhores Director Regional e Director Regional Adjunto, para 

abordagem dos seguintes assuntos: 
1.º- Decisão do Ministério da Educação atinente ao encerramento da Escola do 1.º 

ciclo de Casais Mestre Mendo, onde ficou expressa a posição de que a escola de acolhimento 
deve ser uma opção dos encarregados de educação; 

2.º- Informações sobre o processo de elaboração da Carta Educativa, em curso; 
3.º- Valor a receber pelo Município como comparticipação na construção dos 

pavilhões provisórios na Escola da Bufarda; 
4.º- Dificuldades de ligação à DREL, após a saída do Dr. João Barbosa, tendo ficado 

acordado que o Director Regional Adjunto, Dr. Pedro Lara, passaria a efectuar a ligação com o 
Município de Peniche; 

- Com o Professor Paulo Chagas, sobre o Festival de Flautas, que irá decorrer em 
Peniche, no mês de Junho, promovido pelas escolas EB 1.2.3 e D. Luís de Ataíde; 

- Com o Conselho Directivo do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos (IPTM); 
- Sobre a preparação da Corrida das Fogueiras 2007; 
- Com as colectividades dos Bolhos, sobre o projecto de remodelação do edifício 

associativo. 
Outras actividades e eventos: 
- Na iniciativa da ADRO relativa à assinatura de protocolo que decorreu no Auditório do 

Edifício Cultural do Município; 
- Na cerimónia de assinatura do protocolo da campanha de prevenção rodoviária 

portuguesa subordinada ao tema “Vamos Acabar Com Isto”, dirigida aos alunos do 1.º ciclo; 
- Na cerimónia de abertura dos trabalhos do III Dia de Biologia Marinha e Biotecnologia 

da ESTM; 
- Na cerimónia promovida pela Associação de Futebol de Leiria, onde foi apresentado o 

livro sobre os 75 anos daquela associação; 
- Na entrega de prémios do Campeonato Distrital de “Mini-Trampolim” e “Trumbling”, 

que decorreu no Pavilhão D. Luís de Ataíde, em Peniche; 
- No concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário de carreira técnica 

(Arqueólogo); 
- Na apresentação do livro “O Meu Fialho”, de Antero Anastácio; 
- No 9.º aniversário da Associação de Motociclismo de Peniche; 
- No programa da 102 FM “Freguesias Rurais”, dedicado à vila e freguesia de Serra 

d’El-Rei. 
O Senhor Vice-Presidente deu ainda conhecimento do seguinte: 
- Da edição de uma brochura, denominado “Hortas Pedagógicas”, pelo Pelouro da 

Educação, dirigida às escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Peniche; 
- Da ida a Santa Iria de Azóia – Vila Franca de Xira e a Lisboa para ver autocarros-tipo; 
- Da conclusão obras municipais, recentemente efectuadas pela Câmara Municipal: Praça 

de Nossa Senhora da Boa Viagem e pintura das vias municipais entre Ferrel/Casais de Mestre 
Mendo/Serra d’El-Rei e Ferrel/Atouguia da Baleia. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
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- O diploma legal, recentemente publicado sobre a prestação de apoio a sistemas de 
prestação social dos funcionários, não se aplica às autarquias locais; 

- Disponibilizou a informação, com indicação dos nomes e datas das respectivas 
autorizações, sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários que excederam os 
limites legais em 2006; 

- O valor das transferências de Janeiro e Fevereiro dos múltiplos impostos arrecadados 
teve uma redução de 136.000,00 €; 

- Irá oportunamente apresentar um pedido de autorização para contracção de empréstimo 
no âmbito dos projectos Feder que estão em desenvolvimento – Escolas do Filtro e da Bufarda; 

- Desenvolveu-se a última das reuniões em torno da albufeira de São Domingos, tendo 
ficado assente que a CCDRLVT irá ter actuação de exigir o cumprimento integral das normas 
legais em relação às unidades de suinicultura e terá igual tratamento em relação aos solos que se 
encontram dentro da faixa de protecção, dando prioridade aos assuntos da água para 
abastecimento à população. 

O Senhor Vereador endereçou ainda convite aos demais membros da Câmara para 
participação na sessão comemorativa dos 50 anos dos SMAS e Dia Mundial da Água, que se 
realizará no próximo dia 22, pelas 17 horas. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Saudou o Dia do Pai, a que se associaram os demais membros da Câmara; 
- Solicitou informação sobre o valor despendido com o apoio logístico e material 

empregue no estádio do GDP por virtude da realização do jogo Portugal - Irlanda do Norte. 
Deliberado que o DOM quantifique os encargos com a intervenção efectuada e disponibilize a 
informação correspondente; 

- Disse insistir na ideia de, através dos serviços sociais do Município, se poder fazer o 
acompanhamento de algumas situações relacionadas com funcionários que, mercê de 
dificuldades, vivem com muitas carências. Deliberado que as técnicas municipais Dr.ª Manuela 
Gomes e Dr.ª Margarida Cândido averigúem e informem das situações existentes e que sempre 
que houver percepção de casos idênticos devem fazer chegar essa informação ao Senhor 
Presidente da Câmara. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Endereçou os parabéns ao Senhor Nuno Fragata, seu conterrâneo, pela exposição 

realizada e atrás referida; 
- Perguntou quais as razões por que a rua 1.º de Dezembro, em Serra d'El-Rei, teve 

problemas com o abastecimento de água. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que a 
situação se deveu a uma rotura e substituição momentânea da conduta velha, não tendo chegado 
aos SMAS quaisquer comentários; 

- Questionou sobre a manutenção de parede no local onde existia um estabelecimento e 
que foi objecto de demolição para alargamento do arruamento nos Bolhos. Deliberado que o 
Serviço Municipal de Protecção Civil promova vistoria ao local e informe sobre as condições de 
segurança existente; 

- Chamou a atenção para a altura das bermas que ladeiam a artéria que liga os Bolhos ao 
Paço. O Director do DPGU prestou informação sobre o assunto; 

- Alertou para o estado de sujidade em que se apresentam os sanitários do Cabo 
Carvoeiro e perguntou se está acautelado o seu funcionamento. O Senhor Vice-Presidente 
informou que o DEA vai assegurar a limpeza das instalações; 

- Chamou a atenção para um poste de electricidade danificado e que se encontra tombado 
na EN 114, à entrada norte de Serra d'El-Rei, motivado por acidente de viação. O Senhor Vice-        
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-Presidente deu conhecimento que foi informado do acidente pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Serra d'El-Rei e de que a EDP foi avisada da situação sendo que o serviço municipal 
de Protecção Civil deverá tomar as medidas necessárias com vista à resolução do assunto; 

- Questionou sobre a falta de resposta a solicitações efectuadas pela Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia, nomeadamente em relação a obras executadas junto à Urbanização da 
Grupilar e em Reinaldes. O Senhor Presidente da Câmara informou que irá responder às questões 
e estranhou que estas não tivessem sido colocadas na reunião oportunamente havida. O Senhor 
Vice-Presidente informou que os materiais têm sido disponibilizados de forma progressiva e 
conforme combinado com a Junta. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Perguntou qual o ponto de situação do concurso para adjudicação da concessão do 

Pavilhão Mar e Sol da Berlenga. Informado que a concessão já foi objecto de adjudicação ao 
primeiro classificado e que se aguarda a disponibilização de elementos para celebração da 
respectiva escritura; 

- Questionou sobre a situação do concurso de adjudicação da concessão para exploração 
do castelinho da Berlenga, tendo em conta as reclamações apresentadas. O Director do DPGU 
informou que o processo está para ser analisado pela comissão de abertura das propostas; 

- Perguntou se o DOM já fez a análise/sondagem das instalações do restaurante Nau dos 
Corvos. O Director do DOM informou que o estado do imóvel, em termos de perigo, é mais 
complexo do que inicialmente aparentava. O Senhor Presidente da Câmara sugeriu a elaboração 
de informação exaustiva, tecnicamente fundada, e a sua colocação no local a dar conta dos 
problemas que lhe estão associados; 

- Reiterou o pedido do relatório da actividade desenvolvida pelo Posto de Turismo 
avançado em 2006; 

- Chamou a atenção para a ocupação que se verifica na faixa de rodagem, no troço entre 
a rotunda do Casal da Vala e a IP6, com materiais de construção. O Senhor Presidente informou 
que já foi removida parte substancial dos materiais que ali se encontravam depositados; 

- Referiu que a Câmara deveria tomar posição junto do Ministério da Justiça face às 
deficientes condições de funcionamento das instalações da Conservatória do Registo Predial, 
nomeadamente ao nível do espaço para atendimento ao público, e encontrar uma solução para o 
assunto. Deliberado que a DA prepare ofício para o efeito. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Chamou a atenção para a necessidade de actuação imediata na duna que dá acesso à 

praia do Baleal, junto ao Bar Danau, dada a degradação existente devido à carga humana e má 
utilização do referido acesso. O Senhor Presidente da Câmara informou que está apontada a 
realização de uma intervenção naquele local e que do problema suscitado deverá ser dado 
conhecimento ao Chefe da DGUO; 

- Saudou o Agrupamento de Escuteiros de Peniche pelo facto de terem promovido a 
limpeza da praia de Peniche de Cima. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias vinte 

seis de Fevereiro de cinco de Março de dois mil e sete, tendo sido previamente distribuídas 
fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
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BALANCETES: 

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

Serviços Municipalizados do dia dezasseis de Março corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 393.865,08 € (trezentos e noventa e três, 
oitocentos e sessenta e cinco euros e oito cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 156.668,09 € (cento e cinquenta e 
seis mil, seiscentos e sessenta e oito euros e nove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.309.996,27 € (um milhão, 
trezentos e nove mil, novecentos e noventa e seis euros e vinte sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 322.552,05 € (trezentos vinte 
e dois, quinhentos e cinquenta e dois euros e cinco cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 21, datado de 2 de Março de 2007, da Assembleia Municipal de Óbidos, 

remetendo cópia de uma moção aprovada, por unanimidade, sobre o encerramento do serviço de 
urgências do Hospital de Peniche. 

- Tomado conhecimento e deliberado agradecer a posição assumida pelo referido órgão 
deliberativo. (P.º 16/02) 

 
* Carta, datada de 12 de Março de 2007, da Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, remetendo as facturas relativas ao abastecimento de água ao barco “Cabo Avelar 
Pessoa” e ao “Restaurante Mar & Sol” e oferecendo os referidos serviços. 

- Deliberado agradecer a oferta dos serviços prestados. (P.º 23/01) 
 
* Carta, recebida nestes serviços em 15 de Março de 2007, do Centro Social do Pessoal 

da Câmara Municipal de Peniche, solicitando apoio para a realização de um Concurso de Pesca 
Desportiva. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 1.000,00 €, dispensar o apoio logístico que materialmente 
seja possível, autorizar a angariação de fundos e assumir os encargos com o pagamento do 
trabalho extraordinário a efectuar pelas funcionárias em serviço na cantina. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, recebida nestes serviços em 14 de Fevereiro de 2007, da Secção de Xadrez da 

Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando apoio para 
aquisição de relógios de xadrez e de um tabuleiro de jogo mural, sendo este para substituição de 
um outro que foi disponibilizado ao Espaço Internet. 

- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense um subsídio, no valor de 498,52 €. 

Deliberado que os serviços responsáveis pelo Espaço Internet prestem informação sobre 
as razões que motivaram o desaparecimento do tabuleiro. (P.º 44/03) 

 
* Carta, datada de 19 de Março de 2007, de Antero Anastácio, propondo ao Município a 
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aquisição de alguns exemplares do seu livro intitulado “O Meu Fialho”. 
- Deliberado informar que a Câmara está disponível para adquirir 50 exemplares do livro, 

ao preço de 10,00 € cada. (P.º 17) 
 
* Ofício, datado de 15 de Março de 2007, da Escola EB 2.3 D. Luís de Ataíde, remetendo 

informação sobre a “Corrida Solidária”, organizada a nível nacional, pela entidade “Médicos do 
Mundo”, e cuja finalidade visa uma jornada de apoio à população da região de Naamacha, 
Moçambique, através da recolha de fundos pelas comunidades escolares. 

- Deliberado conceder à entidade Médicos do Mundo – Portugal um subsídio, no valor de 
50,00 €. 

 
* Carta, datada de 13 de Março de 2007, do Alhandra Sporting Club, solicitando apoio 

para o pagamento das taxas a pagar à Capitania do Porto de Peniche para a realização de uma 
prova de windsurf, a realizar em Peniche, nos dias 24 e 25 de Março corrente. 

- Deliberado conceder um subsídio ao Alhandra Sporting Club, no valor de 300,00 €. (P.º 
44/03) 

 
* Carta, datada de 15 de Março de 2007, da Xistarca – Eventos & Turismo, solicitando 

apoio para a realização dos 23.os Jogos Nacionais Médicos, que decorrerão em Peniche, entre os 
dias 30 de Março e 4 de Abril de 2007. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (P.º 44/03) 
 
* Carta, datada de 16 de Março de 2007, de Luísa de Sá Carneiro Beirão, solicitando 

apoio para a realização do projecto “Exploração Berlengas Nível Bronze e Prata”. 
- Deliberado dispensar o apoio relativo ao transporte dos participantes através da 

utilização do autocarro municipal e sem encargos. 
 
* Carta, datada de 19 de Março de 2007, da Alfarroba Amarela – Ideias & Eventos, L.da, 

solicitando apoio financeiro e logístico para a realização do Mundial de Surf – Rip Curl Pro 
Peniche, que decorrerá entre os dias 5 e 8 de Abril de 2007. 

- Deliberado, dado o interesse que se reconhece à prova, disponibilizar o apoio logístico 
que material e tecnicamente seja possível e conceder à empresa Alfarroba Amarela – Ideias & 
Eventos, L.da o apoio financeiro, no valor de 1.700,00 €. 

 
* Parecer, datado de 7 de Fevereiro de 2007, do Senhor Consultor Jurídico Dr. Mário de 

Carvalho, sobre o estacionamento de auto-caravanas na Praceta Dr. Sá Carneiro, na Praia da 
Consolação. (P.º 7) 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter cópia à Comissão Municipal de Trânsito 
para apreciação. (P.º 7) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Parecer, datado de 29 de Janeiro de 2007, do Senhor Consultor Jurídico Dr. Mário de 

Carvalho, sobre uma informação da autoria do Senhor Silvino José Henriques Santos. (P.º 7) 
 
* Carta, datada de 9 de Março de 2007, do Senhor Consultor Jurídico Dr. Mário de 

Carvalho, informando que o Dr. Carlos Augusto Faustino da Silva, vencido que foi no Supremo 
Tribunal de Justiça, interpôs recurso para o Tribunal Constitucional. (P.º 7). 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 19.03.2007 * Livro 98 * Fl.119 

* Carta, datada de 12 de Março de 2007, do Grupo Parlamentar o Partido Comunista 
Português na Assembleia da República, remetendo cópia da resposta governamental ao 
requerimento que o Senhor Deputado Miguel Tiago formulou sobre os impactos do aterro 
sanitário do Oeste, junto das populações. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 26 de Fevereiro de 2007, do Grupo Parlamentar o Partido Comunista 

Português na Assembleia da República, remetendo cópia do requerimento que o Senhor 
Deputado Bernardino Soares formulou ao Governo sobre a proposta de encerramento do serviço 
urgências do Hospital de Peniche. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 2 de Março de 2007, do Grupo Parlamentar o Partido Socialista na 

Assembleia da República, remetendo cópia da intervenção do Senhor Primeiro-Ministro no 
debate mensal de 28 de Fevereiro de 2007, do bloco de notas sobre o QREN e indicadores 
económicos e parecer do Conselho Económico e Social (QREN). (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 09-IG, datado de 19 de Março de 2007, do IPTM – Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos, dando a sua concordância ao conteúdo da exposição ao Senhor Ministro 
do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, em que é solicitada 
uma audiência com vista à resolução do financiamento do projecto de recuperação do Fosso das 
Muralhas. 

 
* Ofício n.º 1648, datado de 13 de Março de 2007, da Direcção Regional de Educação de 

Lisboa, comunicando que não se puderam considerar como válidos os argumentos induzidos 
para justificar a não suspensão do funcionamento da Escola EB 1 de Casais de Mestre Mendo. 
(P.º 13/01) 

 
* Carta, datada de 4 de Março de 2007, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do 

Oeste, remetendo o cartaz de divulgação do 4.º Open Internacional Cidade de Peniche 2007, que 
se realizará no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola D. Luís de Ataíde, no próximo dia 31 de 
Março. (P.º 44/03) 

 
* Carta, datada de 19 de Março de 2007, da Alfarroba Amarela – Ideias & Eventos, L.da, 

remetendo a apresentação do Mundial de Surf – Rip Curl Pro Peniche, que decorrerá entre os 
dias 5 e 8 de Abril de 2007. 

 
CONSTRUÇÃO DA FONTE CIBERNÉTICA NO PARQUE URBANO DA CIDADE: 

 
* Na sequência da decisão favorável, tomada na reunião de 15 de Janeiro último, sobre a 

alteração ao projecto inicial da empreitada de construção do Parque Urbano da Cidade no que 
respeita à deslocalização da fonte cibernética, pelo Senhor Director do DOM foi dado 
conhecimento do desenvolvimento do processo, que inclui uma nova forma de ocupação e outro 
tipo de enquadramento paisagístico e utilização da fonte. 

Também pelo Senhor Arq. Álvaro Manso, responsável técnico da obra, foi referido que a 
nova solução criada para trasladação da fonte, que descreveu, sustentada por desenhos 
ilustrativos, que também apresentou, está em sintonia com a intervenção na paisagem, 
valorizando o impacto visual e a identidade do local. 

- Deliberado aprovar a concepção e a solução que foi apresentada para a fonte 
cibernética. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE PEÇA ESCULTÓRICA – ENTRADA DE PENICHE: 

 
* Pelo escultor Senhor Luís Cruz foi presente uma modelação inicial de escultura a 

instalar à entrada de Peniche na zona intervencionada do parque urbano da cidade, consistindo a 
peça numa recriação alusiva a um barco com velas hasteadas e aproado para leste. 

- Deliberado aprovar a implementação da figura escultórica no local previsto para o 
efeito. 

 
CONJUNTO ESCULTÓRICO – ROTUNDA DO CAMPO DA REPÚBLICA: 

 
* Pelo Arq. Álvaro Manso foi apresentada a memória descritiva final da peça escultórica 

a aplicar na referida rotunda, a qual teve na sua essência e configuração o valor geológico das 
rochas existentes na orla costeira de Peniche, tendo concluído que o conjunto final ficará 
substancialmente melhor, quer ao nível da intervenção escultórica quer na aproximação do 
raciocínio arquitectónico, através do acabamento das peças em aço corten A. 

- Deliberado aprovar a substituição das placas de aço inox por aço corten A. 
 

ARRANJOS URBANÍSTICOS DO CAMPO DA REPÚBLICA – TAÇA DE ÁGUA: 
 
* Foi presente o projecto para execução de uma Taça de Água a localizar na plataforma 

central do Campo da República, acompanhada de informação da DGEI. 
- Deliberado aprovar o projecto da concepção para construção da Taça de Água e os 

projectos das especialidades constantes da presente informação. 
Deliberado, ainda, promover a consulta com vista à adjudicação do fornecimento de 

serviços para manutenção técnica dos equipamentos electrónicos. 
 

CLASSIFICAÇÃO DE SÍTIO DE INTERESSE MUNICIPAL – GEOMONUMENTO DA 
PONTA DO TROVÃO: 

 
* Foi presente um informação, datada de 15 de Março de 2007, do GAP, propondo que 

seja aberto procedimento para a classificação do geomonumento da Ponta do Trovão como sítio 
de interesse municipal. 

- Deliberado, nos termos do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, promover a abertura de inquérito público, anunciando a pretensão da 
Câmara de considerar a Zona da Ponta do Trovão como sítio de interesse municipal, para efeitos 
da alínea b) do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

 
CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Helena Conceição Almeida Cardoso, 

solicitando que o imóvel de que é proprietária, localizado no Sítio das Mós, em Serra d’ El-Rei, 
constituído por um moinho de vento com engenho, seja considerado de interesse municipal, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado deferir a pretensão de reconhecimento do interesse municipal para um 
moinho de vento com engenho, nas condições constantes da informação da DGUO, de 5 de 
Agosto de 2007. 
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QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL – PLANO DE ACÇÃO 
DA REGIÃO OESTE: 

 
Após o Senhor Vereador Jorge Gonçalves haver informado que a posição do PS era no 

sentido de que todos os projectos deveriam ser objecto de candidatura ao QREN e que era 
importante estabelecer e definir as linhas de força e prioridades neste âmbito, o Senhor 
Presidente da Câmara informou ter sido elaborada mais uma ficha sobre os núcleos 
museológicos, que tem associado os Fornos Romanos do Murraçal e a Gruta da Furninha, e que 
iria haver uma reunião com cada um dos Municípios e o Professor Augusto Mateus com vista à 
filtragem dos projectos apresentados. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta 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 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Ponto de 

Encontro”, sito na Rua Luís de Camões, n.º 3, em Ribafria, de que é proprietária a Senhora 
Zinaida Cuciuc. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de snack-bar e cervejaria, 

denominado “Conchinha do Mar”, sito na Praia da Consolação, de que é proprietária a Senhora 
Ocilia Maria Ferreira Alves. 

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

 
* Das 10.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pizzaria 

Mamma Mia”, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 120, loja 6, em Peniche, de que é proprietária a 
Senhora Teresa Paula Fagulha Borges. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 02.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2007. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de C.G.M.M. - Vending, L.da, solicitando 

autorização para ocupar a via pública com uma esplanada, no Largo da Ribeira, em Peniche, já 
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, dos pareceres da Freguesia de São Pedro e 
da Capitania do Porto de Peniche. 

- Deliberado informar a requerente de que deverá apresentar projecto para instalação de 
esplanada com os requisitos estabelecidos e se conformem com o Regulamento Municipal 
aprovado para o local. (P.º R1998/06) 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Restaurante Nau dos Corvos – Vistoria: 
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* Na sequência de vistoria e intervenção realizada às instalações do referido 

estabelecimento, sustentada por fotografias, que foram presentes, o Senhor Directo do DOM deu 
conhecimento do resultado da mesma, a qual na sua opinião e do Director do DPGU poderá 
passar por duas soluções: 

1.ª- Demolição de toda a super-estrutura, lajes e consolas e construção de novo imóvel, 
cuja vida útil estaria na ordem dos 50 anos e com custo previsível de 27.700,00 €. 

2.ª- Obviar o tempo de uso da estrutura, tornando-a mais aligeirada através de cintagem 
com perfis metálicos e algum betão, cuja vida útil estaria na ordem dos 15 a 20 anos e com um 
custo previsível de 11.312,00 €. 

Seguidamente, o Senhor Vereador Francisco Salvador referiu que assunto merece uma 
reflexão sobre a necessidade ou não da existência de um estabelecimento naquele espaço. 

- Deliberado remeter o assunto para a próxima reunião. 
 

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 29,00 m2, sita no Casal dos Violas, em Peniche, 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: 

 
* Requerimento, em nome de Mariana Martins da Conceição e outros, solicitando a 

venda de uma parcela de terreno com a área de 21,00 m2, sito na Rua da Biquinha, em Ferrel, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de informação do DPGU dando 
conhecimento do valor a atribuir terreno. 

- Deliberado, na sequência da deliberação tomada em reunião, de 26 de Junho de 2006, 
alienar a Mariana Martins da Conceição e outros a parcela de terreno, com a área de 21,00 m2, 
ao preço de 12,00/m2. 

 
* 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, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de 
informação do DPGU. 

- Deliberado, na sequência da deliberação camarária, de 2 de Janeiro de 2007, informar a 
requerente de que a Câmara está disponível para lhe vender a parcela de terreno, nas condições 
constantes naquela, e pelo valor de 52.920,00 €, conforme informação prestada pelo DPGU, de 
16 de Março de 2007. (P.º R2360/06) 

 
Habitação social:

 
* Foi presente uma informação, da técnica superior de serviço social, propondo a 

atribuição definitiva do fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 61, em Peniche, a Emídio Manuel 
Ferreira Alexandre, que o vem ocupando a título provisório, nos termos da deliberação camarária 
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de 3 de Janeiro de 2006, e apresentando os valores calculados para a respectiva renda. 
- Deliberado atribuir a habitação a Emídio Manuel Ferreira Alexandre, conforme 

proposto, e fixar a renda mensal em 20,15 €. 
 
* Foi presente uma carta, datada de 7 de Novembro de 2006, em nome de Vítor Manuel 

Paquete Eustáquio, titular do arrendamento do fogo, sito no Bairro do Calvário, n.º 64, em 
Peniche, solicitando a revisão do valor da renda, acompanhado de informação da técnica superior 
de serviço social com indicação dos valores calculados para a referida renda e propondo um 
plano de amortização para as rendas em atraso. 

- Deliberado fixar a renda mensal em 60,00 €, conforme proposto, e autorizar o 
pagamento das rendas em atraso através da liquidação mensal de 25,00 € e conforme plano de 
amortização também acordado com os serviços. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente e apreciado o pedido de informação prévia, em nome de Maria Rosa 

Conceição Jorge, acerca da viabilidade de um loteamento urbano, na Rua do Talefe, em Ferrel, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma informação do DPGU. 

- Deliberado ouvir a Junta de Freguesia de Ferrel sobre se vê algum inconveniente na 
alienação do terreno à requerente e se confirma estar o mesmo a ser ocupado de forma pacífica e 
com o conhecimento de todos pela respectiva família há mais de 40 anos. (P.º R1026/05) 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o Proc.º N.º 1/1993-Lot/DHU, em nome de Construções Penichense, L.da, 

para loteamento de um prédio misto, sito no Lapadusso, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores, e acompanhado, agora, de uma informação do Gabinete Jurídico relativa à imputação de 
espaços verdes para acesso aos lotes. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste na alteração da área 
destinada a espaços verdes com a criação de atravessadouros para acesso a garagens e entradas 
dos lotes, devendo liquidar a importância de 844,29 €, correspondente ao aumento dos encargos 
por virtude do reforço e manutenção de infra-estruturas urbanísticas, nos termos previstos no 
artigo 67.º do RMUE, e conforme informação da DPOI, de 19 de Outubro de 2006. 

Deliberado, ainda, aprovar a planta síntese com as correcções resultantes da presente 
alteração. 

 
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 471/06, em nome de Manuel Francisco dos Santos, para proceder a 

alterações num edifício, sito na Rua Arq. Paulino Montez, em Peniche, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de novos elementos fornecidos pelo requerente. 

- Deliberado aprovar o projecto de alterações, nas condições constantes da informação da 
DGUO, de 22 de Fevereiro de 2007, e sob condição de efectuar o registo de ónus de renúncia, 
em que se compromete a demolir as construções existentes a tardoz e a ceder a área necessária 
para implantação do arruamento, logo que a Câmara disso a avise, para cumprimento do plano de 
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urbanização, renunciando a qualquer indemnização por virtude de tal demolição e cedência dos 
terrenos para o domínio público municipal. 

 
* Proc.º 62/06, em nome de Álvaro da Conceição Oliveira e Outro, para construção de 

um edifício de habitação, na Avenida do Mar, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de nova informação dos SMAS. 

- Deliberado que os SMAS completem a informação que lhes foi solicitada e que foi 
objecto da deliberação de 13 de Novembro de 2006. 

 
* Proc.º N.º 504/06, em nome de Manuel Antunes dos Santos, para legalização de 

construções, sitas na Rua 4 de Agosto, n.º 28, em Serra d'El-Rei, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado que os serviços municipais de fiscalização averigúem e informem do estado 

actual das construções, juntando para o efeito fotografias ilustrativas de todo o conjunto 
edificado. 

 
* Proc.º N.º 11/05, em nome de Nuno Paulo Ricardo Henriques, para construção de um 

bloco habitacional bifamiliar, na Rua António Cervantes, em Peniche. 
- Deliberado que o DPGU analise o processo e informe se a construção erigida está 

conforme o projecto apresentado. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares objecto das 

deliberações adiante referidas: 
 
* Auto de vistoria, datado de 13 de Fevereiro de 2007, relativo à vistoria efectuada nos 

termos do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, aos edifícios sitos no Largo 
25 de Abril, n.os 1 e 2, em Casais Brancos. 

- Deliberado concordar com a proposta elaborada pela DPOI e constante do referido auto 
de vistoria, devendo dar-se-lhe execução. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e cinquenta 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. 

 
 


