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ACTA N.º 15/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2007: 
 
Aos vinte seis 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 Vice-Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco 
minutos, tendo presidido à mesma durante a ausência do Senhor Presidente da Câmara. 

O Senhor Presidente da Câmara só participou na reunião a partir das dezanove horas e 
quinze minutos, por se encontrar ausente a participar no seminário sobre cidades criativas, que 
decorreu em Oeiras. 

O Senhor Vereador Jorge Manuel Rosendo Gonçalves só participou na reunião a partir 
das 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. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO: 

 
Foi presente uma carta do Senhor Vereador Francisco Salvador, datada de hoje, em que 

solicita a suspensão do seu mandato de vereador, no período de 27 de Março a 8 de Abril, em 
virtude de se encontrar ausente no estrangeiro, ao abrigo do disposto nos artigos 77.º e 78.º da 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A Câmara deliberou deferir e chamar a efectividade a candidata que se segue na 
respectiva lista (Partido Social Democrata), Clara Maria Bruno Filipe, nos termos do n.º 7 do 
artigo 77.º daquela Lei n.º 5-A/2002. 

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

19 a 25 de Março de 2007: 
Reuniões: 
- Com os técnicos do DOM e dos SMAS e Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

sobre a programação da aplicação de tapete betuminoso em estradas municipais já referenciadas; 
- Nas Assembleias das Escolas Secundária e EB 2.3 de Atouguia da Baleia; 
- Com a Associação de Caçadores de Peniche, no sentido de aprofundar as suas 

pretensões quanto à utilização de um espaço delimitado no Pinhal da Câmara para treino de cães, 
tendo aquela informado que o Município já tinha autorizado anteriormente a aludida utilização. 

Outras actividades e eventos: 
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- Na iniciativa relacionada com a celebração do 50.º aniversário dos SMAS, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município; 

- Nas visitas à Escola de Rendas da Câmara Municipal, Associação “Rendibilros” e 
Escola de Rendas “O Brincalhão”, com o objectivo de sensibilizar as senhoras rendilheiras a 
participarem na edição de 2007 do Concurso de Rendas de Bilros; 

- Em diversas iniciativas integradas no Dia da Árvore/Floresta, nomeadamente no Casal 
Moinho, Reinaldes e Serra d'El-Rei; 

- Na apresentação pública da Carta Educativa, no Auditório do Edifício Cultural do 
Município, com a presença de dezenas de pessoas; 

- Em diversas iniciativas no âmbito do Torneio de Elite de Apuramento para o 
Campeonato da Europa – Sub/17, com representantes das quatro selecções de futebol, Federação 
Portuguesa de Futebol e Delegado da UEFA, nomeadamente no jogo do passado dia 24 de 
Março, que ficou marcado pela vitória de Portugal por 2-1 e pelo facto do jovem de Peniche – 
Diogo Rosado – ter marcado o penalty. Referiu, ainda, que o estádio do GDP assistiram ao jogo 
cerca de 4000 pessoas o que considerou uma aposta ganha pelo Município de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Participou na sessão inaugural das comemorações dos 50 anos dos SMAS; 
- O Relatório e Contas da Resioeste, documentos de que irá disponibilizar cópia e que 

assentam num tarifário rejeitado pelos municípios associados, foram aprovados, por maioria, 
com a abstenção destes últimos, que apresentaram declaração de voto sobre as razões que 
motivaram o seu sentido de voto; 

- A Assembleia Geral da Resioeste pronunciou-se favoravelmente à ideia apresentada 
pelo representante da EGF de se efectuar estudo, a concluir no prazo de trinta dias, sobre a fusão 
da Valorsul com a Resioeste. Sobressai da ideia o facto da tarifa vir a ser reduzida para cerca de 
metade do que está a ser pago. 

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

se reproduzem: 
 
“SOLICITAÇÃO: 
Tendo os vereadores do Partido Social Democrata solicitado, em 22 de Janeiro passado, 

que lhes fosse facultada a justificação técnica e legal por cada um dos trabalhadores que 
excederam os limites impostos por lei para a realização de horas extraordinárias pagas no 
decurso do ano transacto, uma vez que muitos funcionários ultrapassaram os valores máximos 
anuais e mensais impostos por lei (100 horas em dias úteis em cada ano, 2 horas por cada dia 
útil, 9 horas de trabalho por dia e 1/3 do vencimento por mês). 

Após várias insistências, finalmente, em 19 de Março, foi-lhes entregue um documento 
que pretendia dar resposta ao solicitado. 

Todavia, infelizmente, trata-se apenas de uma simples relação de trabalhadores a quem 
alegadamente havia sido autorizado que excedessem o limite anual de trabalho extraordinário. 

Dessa forma, ficou por justificar a base legal que daria cobertura à autorização, e 
sobretudo, a explicação, caso a caso, sobre a fundamentação da necessidade indispensável de 
realização de trabalho extraordinário que ultrapasse os limites impostos por lei, nomeadamente a 
prevista no n.º 5 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, e subsequentes 
diplomas de alteração e revogatórios. 
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Assim, solicita-se uma informação detalhada sobre o assunto com resposta cabal. 
Peniche, 26 de Março de 2007.” 
 
“SOLICITAÇÃO: 
Em 30 de Janeiro de 2006 os vereadores do Partido Social Democrata solicitaram que 

lhes fosse facultada a listagem dos estabelecimentos de restauração e de bebidas com a indicação 
da sua situação de legalidade face ao actual quadro legislativo para o sector. 

Em 2 de Maio do mesmo ano, foi feita nova insistência no pedido.  
Ao fim de um ano, não tendo ainda obtido resposta, vêm de novo os vereadores do 

Partido Social Democrata solicitar que, no mais curto espaço de tempo, lhes seja facultada 
informação sobre o assunto. 

Peniche, 26 de Março de 2007” 
- Deliberado que a DA articule com o Senhor Presidente da Câmara o desenvolvimento 

do processo. 
 
- Agradeceu a informação sobre o valor dos trabalhos efectuados no estádio do GDP no 

âmbito da realização do encontro de futebol do Torneio de Elite de Apuramento para o 
Campeonato da Europa – Sub/17. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Deu conhecimento, na sequência da alusão que fez na reunião de 19 do corrente sobre a 

falta de água verificada na Rua 1.º de Dezembro, em Serra d'El-Rei, que o proprietário do 
estabelecimento “Cozinha d’El-Rei” deu conta do sucedido aos SMAS e que estes lhe 
informaram que não conheciam a situação. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que iria 
verificar o assunto; 

- Chamou a atenção para o arranjo a dar ao espaço envolvente das instalações do 
reservatório dos SMAS, em Serra d'El-Rei. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou ter 
havido uma intervenção no ano anterior ao nível da pintura e que é intenção dos SMAS, após a 
concretização da ligação às Águas do Oeste, proceder aos arranjos exteriores; 

- Questionou sobre as razões por que foram desmarcadas consultas de ortopedia no 
Hospital de Peniche e remarcadas para o Hospital de Caldas da Rainha. O Senhor Vice-               
-Presidente informou que iria indagar a situação; 

- Perguntou qual o ponto de situação do protocolo sobre o serviço de urgências do 
Hospital de Peniche e referiu que o mesmo deveria ser presente à reunião para apreciação; 

- Disse ter participado na apreciação da Carta Educativa do Concelho e salientou os 
contributos das pessoas e da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e a sugestão por esta 
aventada quanto à criação de um Centro Educativo. O Senhor Vice-Presidente informou que 
politicamente tem dúvidas em ceder à tipologia pretendida visto que a instalação do centro vai 
dar azo à possibilidade de encerramento de mais quatro escolas na Freguesia de Atouguia da 
Baleia; 

- Solicitou a reapreciação do pedido de concessão de subsídio efectuado pelo Núcleo 
Sportinguista de Peniche para fazer face a despesas provenientes da realização do II Concurso de 
Pesca Desportiva; 

- Perguntou se iria ser presente à reunião o processo de obras n.º 338/05, em nome do 
Senhor Domingos de Barros Cerqueira. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Lembrou o timing dos três meses concedidos para apreciação do texto do protocolo 
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sobre o serviço de urgências, cujas condições ainda não foram objecto de discussão em reunião 
camarária; 

- Perguntou se o protocolo ia ser discutido já hoje ou se se aguardava o estudo sobre a 
saúde no concelho para ser apreciado à posteriori; 

- Informou que recusa a comunicação à população sem que antes se tenha discutido o 
protocolo; 

- Disse não estar disponível para apreciar e decidir sobre o concurso de adjudicação para 
concessão do “Castelinho da Berlenga”, sem a presença do Senhor Presidente da Câmara. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Referiu que o espaço da Nau dos Corvos poderia ser mais bem potencializado, 

ponderação que deverá ser efectuada no decurso dos próximos 10 anos. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias doze, 

treze e quinze de Março corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 

 
BALANCETES: 

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

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

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 648.039,64 € (seiscentos e quarenta e oito 
mil, trinta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 219.548,76 € (duzentos e dezanove 
mil, quinhentos e quarenta e oito euros e setenta e seis cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.341.874,81 € (um milhão, 
trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 213.528,21 € (duzentos e 
treze mil, quinhentos e vinte e oito euros e vinte e um cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 15 de Março de 2007, do Diário de Notícias, solicitando apoio para a 

realização de um concurso de construções na areia, a realizar na Praia do Baleal, do dia 2 de 
Agosto de 2007. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico pretendido para a realização do concurso, 
incluindo a oferta do lanche e o pagamento do alojamento solicitado. 

Deliberado, ainda, que o Senhor Vice-Presidente diligencie no sentido de indicar as 
pessoas para integrarem o júri de classificação. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 20 de Março de 2007, do Secretariado Paroquial da Catequese de 
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Atouguia da Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio para comparticipação nos custos da 
deslocação de um grupo de crianças e adolescentes a Caldas da Rainha, no próximo dia 25 de 
Abril, para participarem no “Dia Paroquial da Catequese”. 

- Deliberado conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de 
Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 250,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 15 de Março de 2007, da União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino, informando da sua participação em provas desportivas distritais e em outras 
actividades ao nível de futebol de formação e que se encontra a organizar um torneio no mesmo 
âmbito, e solicitando apoio financeiro para fazer face ao desenvolvimento dessas actividades. 

- Deliberado conceder à União Desportiva e Cultural de São Bernardino um subsídio, no 
valor de 250,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 19 de Janeiro de 2007, do Núcleo Sportinguista de Peniche, solicitando 

apoio logístico e financeiro, destinado à realização do II Concurso de Pesca Desportiva, que terá 
lugar no próximo dia 13 de Maio, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado rever a deliberação de 5 de Fevereiro de 2007 e conceder um subsídio ao 
Núcleo Sportinguista de Peniche, no valor de 750,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta n.º 3/07, datada de 10 de Março de 2007, do Motoclube dos Profissionais da PSP, 

solicitando autorização para circulação pelas vias municipais e apoio para o encontro de polícias 
motard, que irão realizar de 13 a 15 de Abril de 2007, nas instalações dos Serviços Sociais da 
PSP, no Baleal. 

- Deliberado autorizar a pretensão e dispensar o apoio logístico e material que seja 
possível, devendo assegurar junto da GNR o apoio e fiscalização necessários à realização do 
evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro contra acidentes pessoais. (P.º 17) 

 
* Carta, recebida nestes serviços em 13 de Março de 2007, de Paulo Chagas, solicitando 

apoio para a divulgação do novo álbum discográfico da banda de música portuguesa progressiva 
“Miosótis”. 

- Deliberado autorizar a utilização do Auditório Municipal para a cerimónia de 
lançamento do álbum e informar que a Câmara está disponível para adquirir 50 CD. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 22 de Março de 2007, de José Leones Lima, apresentando o livro que 

publicou “Culpado me confesso”. 
- Deliberado adquirir um exemplar do livro e remeter à Biblioteca Municipal. (P.º 17) 
 
* Carta, datada de 21 de Fevereiro de 2007, da empresa Efeito Único – Actividades 

Hoteleiras Unipessoal, L.da, dando conhecimento das actividades que pretende levar a efeito em 
São Bernardino, durante o corrente ano. 

- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a divulgação das iniciativas e 
disponibilizar a página do Município na Internet e o placar electrónico para o efeito. 

Deliberado, ainda, informar que a realização de actividades desportivas ou musicais que 
se enquadrem no regulamento municipal sobre licenciamento destas actividades deverão ser 
objecto de pedido individualizado e com antecedência de 15 dias em relação à data da sua 
efectivação. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 13 de Março de 2007, da empresa Efeito Único – Actividades 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.03.2007 * Livro 98 * Fl.130 

Hoteleiras Unipessoal, L.da, solicitando autorização para realizar um passeio de moto 4, no 
próximo dia 1 de Abril. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e 
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro 
contra acidentes pessoais. 

 
* Requerimento, datado de 14 de Março de 2007, de Maria José Neto Ferreira e Raquel 

Maria Ferreira Neto, solicitando o subsídio por morte devido pelo falecimento do funcionário 
Urbano Agostinho Neto, acompanhado de informação da Secção de Recursos Humanos. 

- Deliberado autorizar o pagamento do abono, nos termos da informação prestada. 
 
* Informação, datada de 7 de Dezembro de 2007, do técnico animador social, solicitando 

apoio logístico para uma actividade que os alunos do 12.º ano da Escola Secundária de Peniche 
irão realização no âmbito de um projecto inserido na área curricular não disciplinar intitulado 
“Projecto Tecnológico”. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico pretendido.  
 
* Informação, datada de 14 de Fevereiro de 2007, dos serviços de fiscalização 

municipais, dando conhecimento dos estragos causados por um acidente de viação, ocorrido no 
dia 11 de Fevereiro de 2007, na via que liga o IP 6 ao Casal da Vala. 

- Deliberado que o DOM proceda à reparação dos danos causados nas infra-estruturas 
municipais, elabore estimativa de custos dos prejuízos e solicite ao responsável pelo acidente o 
pagamento dos mesmos. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 19 de Março de 2007, do Senhor Consultor Jurídico Dr. Mário de 

Carvalho, enviando cópia das alegações remetidas ao Tribunal Judicial da Comarca de Peniche, 
no âmbito do processo em que é réu o Senhor António José Rosado Pelerito e outro. (P.º 7). 

 
* Carta, datada de 22 de Março de 2007, do Senhor Consultor Jurídico Dr. Mário de 

Carvalho, informando que o Tribunal Constitucional negou provimento ao recurso interposto 
pelo Dr. Carlos Augusto Faustino da Silva. (P.º 7). 

 
* Carta, datada de 13 de Março de 2007, da APMG – Associação Portuguesa de 

Meteorologia e Geofísica, agradecendo o apoio concedido pela Câmara no âmbito da realização 
do 5.º Simpósio de Meteorologia, realizado em Peniche, de 5 a 8 de Fevereiro de 2007. (P.º 37). 

 
* Ofício n.º 762/2007, datado de 14 de Março de 2007, da empresa Águas do Oeste, S.A., 

remetendo o relatório e contas relativos ao ano de 2006. (P.º 35/01) 
 
* Circular n.º 33, datada de 14 de Março de 2007, da ANMP, sobre o encerramento dos 

Serviços de Apoio Permanente dos Centros de Saúde e reestruturação da rede de urgências. (P.º 
16/03) 

 
* Circular n.º 36, datada de 14 de Março de 2007, da ANMP, sobre a taxa de gestão de 

resíduos. (P.º 16/03) 
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MOSTRA DE RENDAS DE BILROS DE PENICHE: 
 
A Câmara deliberou aprovar o programa da Mostra de Rendas de Bilros de Peniche, que 

decorrerá de 27 a 29 de Julho de 2007. 
 

XV CONCURSO DE RENDA DE BILROS DE PENICHE: 
 
A Câmara deliberou aprovar o regulamento do XV Concurso de Rendas de Bilros de 

Peniche e autorizar o Senhor Presidente a conceder à Associação Rendibilros um subsídio 
correspondente aos encargos que decorrem do regulamento. 

 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR 
BASTOS E REABILITAÇÃO DA ZONA DA PRAGEIRA 1.ª FASE – ESPAÇOS VERDES: 

 
* Foi presente o ofício n.º 1291, datado de 15 de Março de 2007, da Direcção de Estradas 

de Leiria, solicitando a remoção dos blocos de rocha colocados na placa circular central da 
rotunda situada no Km 0+000 do IP6, acompanhado de informação da DGEI. 

- Tomado conhecimento e deliberado suscitar ao Senhor Presidente da Câmara o 
agendamento de reunião com o Presidente da Estradas de Portugal, E.P.E., com vista à 
apreciação e resolução de todos os assuntos que se encontram pendentes e relacionados com 
aquela empresa. 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

 
* Elaborado pela técnica superior de biblioteca e documentação, foi presente o Plano de 

Actividades Biblioteca Municipal para o corrente ano. 
- Deliberado aprovar o plano e autorizar a realização das despesas nele previstas. 
 
* Foi presente uma informação, datada de 23 de Março de 2007, da técnica superior de 

biblioteca e documentação, propondo a realização de duas iniciativas para assinalar, 
respectivamente, o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro. 

- Deliberado aprovar as duas iniciativas e autorizar a realização das despesas nelas 
previstas. 

 
* Foi presente uma informação, datada de 23 de Março de 2007, da técnica superior de 

biblioteca e documentação, propondo a edição da colectânea respeitante aos III e IV Jogos 
Florais da Renda de Bilros de Peniche e a aprovação do regulamento dos V Jogos. 

- Deliberado autorizar a realização das despesas com a edição da colectânea e aprovar o 
regulamento e conceder à Associação Rendibilros um subsídio no valor correspondente aos 
encargos nele previstos. 

 
EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE SÃO JOSÉ E CONSTRUÇÃO DO 
MUSEU DE ATOUGUIA DA BALEIA – 1.ª FASE: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 9 de Fevereiro de 2007, da firma Edificadora Luz & 

Alves, L.da, solicitando a prorrogação do prazo para conclusão da empreitada, por mais 32 dias, 
acompanhada de informação da DGEI, datada de 21 de Março de 2007. 

- Deliberado aprovar a prorrogação do prazo da execução da empreitada por mais 32 dias, 
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bem como o novo plano definitivo de trabalhos. (P.º 431.B/DOM) 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA: 
 
* Foi presente o processo do concurso referido em epígrafe. 
- Deliberado homologar o relatório final e adjudicar ao concorrente classificado em 1.º 

lugar e conforme proposto, a firma Comingersol – Comércio e Indústria de Equipamentos, S.A., 
e pelo preço oferecido de 149.910,00 €, a que acresce o IVA. 

 
POOC – PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA - ALCOBAÇA/MAFRA: 

 
* Foi presente um relatório, elaborado pelo Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, dando conhecimento do ponto de situação da implementação do POOC e dos 
assuntos tratados na reunião realizada no dia 14 de Março de 2007, na CCDRLVT, em Lisboa. 

- Tomado conhecimento. 
 

REQUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIAS DO HOSPITAL SÃO PEDRO 
TELMO, DE PENICHE: 

 
Na sequência das informações prestadas pelo Senhor Presidente da Câmara, em reunião 

de 12 de Março corrente, sobre o assunto em epígrafe, nomeadamente sobre o teor do protocolo 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde, do estudo a levar a efeito com a colaboração do Dr. 
Carlos Arroz e do comunicado a dar conhecimento à população sobre o ponto de situação do 
processo, usaram da palavra os membros a seguir identificados: 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Referiu que pretende apreciar e discutir o texto do comunicado a fazer à população com 

base no conhecimento do resultado da reunião havida com o Senhor Ministro da Saúde. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse concordar no essencial com o texto da comunicação a fazer desde que 

reformulado penúltimo parágrafo; 
- Referiu que o estudo sobre a reformulação da saúde e do serviço de urgências do 

Hospital de Peniche deve ser efectuado de forma séria e por entidade especializada na matéria, 
aceitando a integração do Dr. Carlos Arroz no trabalho a desenvolver; 

- Afirmou que o protocolo deverá ser escalpelizado em todas as suas vertentes na reunião 
de câmara. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Informou que tem posição clara sobre o texto do protocolo que lhe foi disponibilizado e 

que vai no sentido de que o serviço de urgência esteja a funcionar permanentemente 24 horas, 
posição esta que do ponto de vista político lhe parece ser o caminho a seguir; 

- Vincou que está muito determinado a não ficar associado à proposta apresentada pelo 
Senhor Ministro da Saúde sobre a requalificação do serviço de urgência do hospital, que antes 
previa a sua manutenção e que veio a ser retirado com base em relatório técnico. 

- Referiu que a elaboração do estudo tem em vista aprofundar todas as questões 
relacionadas com o estado evolutivo da saúde no concelho de Peniche, nomeadamente ao nível 
da repercussão de tais medidas na população; 
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- Lembrou que aguarda os contributos dos membros da Câmara para dar corpo ao texto 
final do comunicado a fazer à população; 

- Deu conta que na próxima reunião deverá ser tomada posição sobre o assunto. 
 
Senhor Vice-Presidente: 
- Fez a leitura do texto inicial do comunicado, não concordando com a anulação do 

penúltimo parágrafo; 
- Sugeriu que se informasse a população do essencial do protocolo proposto pelo Senhor 

Ministro da Saúde na reunião havida. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu que ninguém tem dúvidas da posição a tomar sobre o assunto; 
- Vincou que, até ao momento, não foi discutido o essencial do protocolo e encontrando- 

-se o assunto numa fase de estudo não haverá necessidade imediata de emitir o comunicado à 
população até por que a decisão sobre o teor daquele deverá ser tomada no prazo de três meses; 

- Sugeriu que enquanto não houver estudo a câmara não deverá tomar posição até por que 
só através dele se conseguirá obter informação sobre o que significa o Centro Hospitalar e que 
competências irá ter e quais os proveitos e desvantagens para Peniche. 

 
VENDA AMBULANTE: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Isaul José da Conceição, solicitando 

autorização para proceder à venda de pescado fresco no interior do Parque Municipal de 
Campismo, durante os meses de Maio a Setembro. 

- Deliberado indeferir e informar que no interior do parque existe já área comercial 
concessionada com exclusividade para a venda dos referidos produtos. 

 
PUBLICIDADE: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Lidl & Companhia, solicitando autorização 

para colocar um painel direccional de publicidade, no entroncamento das Rua Azeredo Perdigão 
com a Avenida 25 de Abril, em Peniche. 

- Deliberado indeferir, por o painel publicitário afectar a estética e a sua adequada 
inserção no ambiente urbano, comprometendo a perspectiva dos arruamentos e do património 
edificado. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

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

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Arnaldo Martins Ramos, solicitando a ocupação da via pública com uma 

esplanada, junto ao estabelecimento denominado “Café Avenida do Mar”, na Avenida do Mar, 
em Peniche. 

- Deliberado deferir. 
 
* Em nome de Dina Celeste Marques Santos Silva, solicitando a ocupação da via pública 

com uma esplanada, junto ao estabelecimento denominado “Restaurante Abrigo do Pescador”, 
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no Largo da Ribeira, em Peniche. 
- Deliberado deferir. 
 
* Em nome de Paulo José Soares Dourado, solicitando a ocupação da via pública com 

uma esplanada, junto ao estabelecimento denominado “Restaurante Katekero I”, na Avenida do 
Mar, em Peniche. 

- Deliberado deferir. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos: 
 
* Foi novamente presente um requerimento, em nome de João Cândido Marcelino, para 

alienação de uma parcela de terreno, com a área de 145,00 m2, sita na Rua Rainha Santa Isabel, 
em Atouguia da Baleia, acompanhado, agora, de informação do requerente, dando conhecimento 
da utilização que pretende dar ao terreno. 

- Deliberado informar que a Câmara está disponível para proceder à alienação da parcela 
de terreno pretendida, com a área de 145,00 m2, sita na Rua Rainha Santa Isabel, em Atouguia 
da Baleia, com base no valor/m2 que o DPGU deverá estimar, tendo em consideração o destino a 
dar ao terreno. 

 
Permuta de terrenos. 

 
* Foi presente, na sequência da deliberação camarária de 23 de Outubro de 2006, uma 

informação do DPGU, datada de 16 de Março de 2007, indicando o valor a atribuir às parcelas 
de terreno, constantes naquela deliberação, a permutar entre o Município e o Senhor João Carlos 
Correia Amador. 

- Deliberado aprovar os valores de 2.780,00 € para cada uma das parcelas a permutar. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º L4/03, em nome de Empreendimar – Sociedade de Construções, L.da, para 

loteamento de um prédio rústico, sito no Casal do Liberal, em Ferrel, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de informação da DPOI, datada de 12 de Março de 2007, sobre 
o ponto de situação do processo e a exposição do projectista sobre a implantação de uma 
rotunda. 

- Deliberado notificar o técnico responsável autor do projecto para comparecer em 
atendimento com vista à resolução da questão relacionada com a implantação da rotunda prevista 
para o topo norte do loteamento. 

 
* Proc.º N.º L7/01, em nome de Imojúlio – Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da, 

para um loteamento de prédios rústicos, sitos nos Caminhos Velhos, em Geraldes, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de nova planta síntese. 

- Deliberado aprovar a nova planta síntese (apresentada em 9 de Fevereiro de 2007) e 
informar que deve liquidar a importância de 93,01 €, correspondente aos encargos a suportar, de 
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harmonia com o disposto no artigo 67.º do RMUE. 
 
* Proc.º N.º L3/92, em nome de Artur Gavino dos Santos, para loteamento de um prédio 

rústico, sito em “Carqueija” ou “Cercas”, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de um pedido de alteração. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, que consiste na alteração dos polígonos 
de implantação das garagens dos lotes 8 e 9. 

 
* Proc.º N.º L17/98, em nome de José dos Ramos & Outros, para loteamento de um 

prédio rústico, situado em “Pisa Barros”, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de informação do DPGU. 

- Deliberado aprovar a actualização dos encargos a pagar, na importância de 15.178,93 €, 
de harmonia com o disposto nos artigos 67.º e 69.º do RMUE, e conforme informação da DPOI, 
de 8 de Março de 2007. 

 
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 260/06, em nome de José Manuel Caetano, para legalização de uma moradia 

unifamiliar e muros de vedação, sitos na Rua do Poço, em Carnide, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de exposição do requerente, datada de 7 de Dezembro de 2006. 

- Deliberado manter a deliberação já tomada em reunião de 13 de Novembro de 2006 e 
relativa à apresentação da declaração de concordância do vizinho. 

 
* Proc.º N.º 536/06, em nome de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa 

Senhora da Ajuda, para proceder a beneficiações diversas na Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Ajuda, sita no Adro da Ajuda, em Peniche. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e autorizar a execução das obras, 
conforme informação da DGUO, de 9 de Março de 2007. 

 
* Proc.º N.º 310/05, em nome de Joaquim Santos Caetano, para alteração e ampliação de 

uma habitação, sita na Rua da Capela, n.º 25/27, em São Bernardino, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de uma exposição sobre o embargo das obras. 

- Deliberado informar de que deverá instruir o processo e apresentar as peças desenhadas 
em falta, de acordo com as condições da informação prestada pela DGUO, de 12 de Março de 
2007, nomeadamente quanto ao cumprimento do disposto no artigo 59.º do RGEU. 

 
* Proc.º N.º 473/06, em nome de José Manuel Carvalho, para reconstrução de uma 

habitação, sita na Rua dos Hermínios, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado, agora, de parecer do IPPAR. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO, de 9 de Março de 2007. 

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

proceder a alterações numa moradia unifamiliar, sita na Travessa do Simão, em São Bernardino, 
já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de memória descritiva e telas finais 
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dos projectos dos muros apresentadas pela requerente. 
- Deliberado aprovar o projecto de execução dos muros e o pedido de licenciamento 

respectivo, conforme informação prestada pela DGUO, de 1 de Março de 2007. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e quarenta 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. 


