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ACTA N.º 16/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 2 DE ABRIL DE 2007: 
 
Aos dois dias do mês de Abril 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, Paulo Jorge Leal Rodrigues e Clara Maria Bruno Filipe, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta e cinco 
minutos. 

O Senhor Vice-Presidente apenas participou na reunião até às dezanove horas. 
Os Senhores Vereadores Jorge Gonçalves e Joaquim Raul apenas participaram na reunião 

até às dezanove horas e quarenta e cinco 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Dionísio Alves, na qualidade de sócio e gerente da firma Dinoalves, L.da, com sede em 

Ferrel, que solicitou o deferimento das alterações ao processo de loteamento n.º L22/99, para um 
prédio rústico, sito na Rua da Biquinha, em Ferrel, e aludiu à dificuldade que teve em ser 
atendido pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo Director do DPGU. O Senhor Director do 
DPGU informou sobre o desenvolvimento da operação urbanística, tendo procedido à leitura dos 
pareceres da DGUO, datados de 30 de Janeiro e 29 de Março de 2007, e referido não existirem 
quaisquer compromissos, quer quanto à obrigatoriedade de construção de habitação social em 
terreno cedido pela promotora, quer em relação à responsabilidade de realojamento ou de 
intervenção urbanística na Rua da Biquinha. Disse, ainda, ser intenção da Câmara intervir no 
local logo que haja condições para o efeito. O Senhor Vice-Presidente suscitou informação sobre 
qual a responsabilidade da Câmara no assunto. Informado que o assunto iria ser apreciado em 
deliberação autónoma no decorrer da reunião.  

- Joaquim Figueiredo Lopes, morador na urbanização “Baleal Sol - Village II”, que 
solicitou a colocação de iluminárias e o prolongamento da iluminação pública ao longo da 
Avenida da Praia até à referida urbanização e uma intervenção ao nível da regulação do acesso à 
praia devido à erosão das areias provocada pelas marés vivas. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que o projecto que está a ser executado foi objecto de candidatura e que qualquer outra 
intervenção se deverá conter ao âmbito do Plano e Orçamento Municipais e avaliada em função 
dos custos e prioridade. Deu conhecimento, também, estar prevista a iluminação em toda a 
extensão pedonal da Avenida da Praia e que a Câmara iria tentar avaliar a minimização do 
problema de segurança do acesso à praia com a CCDRLVT, uma vez que não depende só da 
Câmara a acção a efectuar. 

- Carlos Jorge Madeira Canhoto, residente em Peniche, que solicitou a ponderação da 
Câmara na análise do processo n.º 544/06, relativo a um pedido de licenciamento para 
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construção de uma moradia unifamiliar, na Rua de Malaca, em Peniche, de que é titular a 
Senhora Natércia Maria Lemos Madeira Canhoto, nomeadamente no concernente às condições 
constantes do parecer técnico, que aponta para a cedência de terreno para implantação de rotunda 
e alargamento dos passeios, uma vez que, caso se decida em conformidade com aquele parecer, 
não conseguirá retirar o melhor aproveitamento da parcela onde pretende construir a sua moradia 
para habitação própria. Deliberado analisar o processo quando estiver disponível para apreciação 
e decisão da Câmara e, dado que foi manifestado a preocupação pelo Senhor Vice-Presidente 
sobre a forma como o interessado teve acesso à parecer técnico, que os serviços informem das 
condições em que é possível o acesso às informações constantes dos processos de obras. 

 
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 26 de Março, em Oeiras, no seminário sobre cidades criativas; 
- No dia 27 de Março, na LAN Party, organizada por alunos da Escola Secundária de 

Peniche; 
- Na mesma data, na Assembleia Geral da empresa Águas do Oeste, S.A., para eleição 

dos novos corpos sociais, tendo sido apresentada proposta no sentido de não se realizarem 
eleições e se promovesse a alteração de acordo com o princípio da rotatividade; 

- No dia 28 de Março, com os parceiros ligados à edição do Festival Sabores do 
Mar/2007, cuja realização está prevista entre o dia 1 a 10 de Junho do corrente ano; 

- Na mesma data, com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Reinaldes, 
sobre a cedência dos terrenos onde se encontra instalado o edifício-sede e zona envolvente; 

- No dia 29 de Março, na Assembleia Intermunicipal da AMO, em Caldas da Rainha; 
- Na mesma data, na ADRO, para preparação do programa sobre o Congresso do Oeste, 

a levar a efeito nos dias 4 e 5 de Maio próximo; 
O Senhor Presidente da Câmara deu também conhecimento das seguintes actividades e 

eventos em que participou: 
- No dia 29 de Março, na celebração de protocolo com a Escola Secundária sobre 

estágios de cursos técnico-profissionais; 
- Na mesma data, no atelier sobre as dinâmicas locais, no âmbito da Magna Carta; 
- No dia 30 de Março, na exposição de escultura levada a efeito pelo CAT Litoral Oeste; 
- Na mesma data, no atelier associado ao património, no âmbito da Magna Carta. 
- Na mesma data, na recepção aos participantes no IV Open Internacional Cidade de 

Peniche 2007, em Taekwon-do; 
- No dia 31 de Março, na cerimónia de entrega dos prémios aos participantes no IV Open 

Internacional Cidade de Peniche 2007, em Taekwon-do. Deliberado felicitar a Associação 
Portuguesa de Taekwon-do do Oeste pela qualidade evidenciada na organização do evento; 

- Na mesma data, na inauguração das instalações do Centro de Actividades Recreativas e 
Melhoramentos de Casais do Júlio; 

- Na mesma data, no atelier sobre o mar, no âmbito da Magna Carta; 
- Na mesma data, na cerimónia de entrega dos prémios relativos ao Torneio de Futebol 

de Salão, organizado pelo Sporting Clube da Estrada; 
- No dia 1 de Abril, na cerimónia de entrega dos prémios da prova do campeonato 
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peninsular de surf organizado pelo Peniche Surf Clube. Deliberado endereçar as felicitações à 
organização; 

- Na mesma data, na cerimónia de entrega dos prémios do XIII torneio “Os Carapaus”, 
levado a efeito pelo Clube de Ténis de Peniche; 

- No dia 2 de Abril, no acto de aceitação de 5 estagiários no âmbito do plano de estágios 
do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL). 

O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, que, no próximo dia 14 de Abril, irá ser 
inaugurado o Fórum da Parreirinha, com a realização de iniciativa musical a levar a efeito pelo 
Quinteto Jazz de Lisboa, num tributo a Zeca Afonso. 

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

27 de Março a 1 de Abril corrente: 
Reuniões: 
- Com os parceiros do “Festival Sabores do Mar”; 
- Com os encarregados de educação dos alunos da Escola EB 1 de Casais Mestre Mendo, 

a fim de tomar conhecimento da sua opção relativamente à escola de acolhimento, tendo todos os 
pais e encarregados de educação se pronunciado a favor da frequência na Escola EB 1 de Serra 
d'El-Rei; 

- Com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Reinaldes, e a convite desta, 
para apreciação de assuntos de interesse para aquela colectividade; 

- Com dois jovens naturais de Peniche, sobre o evento mundial, a ter lugar no dia 28 de 
Abril, em Reinaldes; 

- Na Assembleia Geral da Leader Oeste, no Cadaval; 
- Com a Comissão Municipal das Comemorações do “25 de Abril”. 
Outras actividades e eventos: 
- No tributo à actriz Glicínia Quartin, que decorreu no Auditório do Edifício Cultural do 

Município, no âmbito do “Mês de Março – Mês do Teatro”; 
- Em diversas acções integradas no 7.º Open de Taekwon-do, que decorreu em Peniche, 

durante o fim-de-semana, e que contou com a presença de 164 participantes; 
- Na abertura do novo espaço do Centro de Actividades e Melhoramentos de Casais do 

Júlio, tendo salientado o trabalho desenvolvido pela respectiva Direcção e todo o apoio prestado 
pela Câmara Municipal de Peniche nos melhoramentos efectuados; 

- Na cerimónia final do Torneio de Futebol de Salão, promovido pelo Sporting Clube da 
Estrada. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento de ter participado na Assembleia Geral da empresa Águas do Oeste, 

S.A., na qual foi proposto o adiamento do acto eleitoral para os órgãos sociais e aprovadas as 
contas, por unanimidade; 

- Informou que foi concluído, com um conjunto de comentários, o Plano de Ordenamento 
da Barragem de São Domingos, cujo documento foi remetido ao INAG para apreciação. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Chamou a atenção para a perigosidade do percurso e insegurança dos alunos que 

frequentam a escola EB1 de Ferrel devido ao estacionamento indevido de viaturas junto àquele 
estabelecimento escolar. O Senhor Vice-Presidente declarou não ver alternativa para alterar a 
situação, sendo que qualquer intervenção deverá ser objecto do parecer da Junta de Freguesia. 
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Salientou, ainda, o facto de nos últimos três executivos da Freguesia de Ferrel (CDU/PS/PSD) 
não terem sido apresentadas quaisquer soluções para o local. Disse, ainda, que o estacionamento 
se agrava à hora de almoço e à noite; 

- Sugeriu que se estudasse a hipótese de se proceder à transferência do campo de futebol 
de Ferrel para os terrenos adjacentes ao edifício-sede da Associação, dado que o mesmo se 
encontra encravado no meio do aglomerado urbano; 

- Perguntou qual o ponto de situação relativamente à construção de passeios e da ciclovia 
na Avenida do Mar, entre Ferrel e Baleal. O Senhor Presidente da Câmara informou que a 
intervenção é um objectivo do executivo e recomendou que o DOM e o DPGU prestem 
informação sobre o desenvolvimento da obra a efectuar pela empresa Penichelar; 

- Declarou que a construção da rotunda na Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel, embora 
sendo uma situação complicada, deverá, na sua opinião, ser executada. Deliberado que o 
processo de loteamento em nome da empresa Empreendimar, L.da, fosse presente à próxima 
reunião para apreciação; 

- Chamou a atenção para a necessidade de desmatação do Pinhal do Vale Grande e 
exercício de maior vigilância e fiscalização ao espaço da antiga lixeira uma vez que há indícios 
de depósito de lixo no local. Deliberado que o serviço de fiscalização do DEA averigúe e 
informe em conformidade; 

- Sugeriu que se chamasse a atenção da empresa responsável pelas obras que estão a ser 
executadas na Avenida Monsenhor Bastos pelo facto das placas sinalizadoras de estrangulamento 
rodoviário colocadas na via pública conterem informação inajustável que põe em risco a segurança 
do trânsito. O Senhor Vice-Presidente informou que ia manifestar à empresa o seu desapontamento 
e chamar a atenção da mesma para os cuidados a ter com a colocação de mais sinalização 
rodoviária adequada nos locais onde tenha a responsabilidade de intervir; 

- Perguntou, na sequência dos diversos comentários que ouviu, se tem havido 
atendimento regular dos munícipes que o solicitam. O Senhor Presidente da Câmara informou 
haver registos de atendimento, nomeadamente na área da habitação social, onde o nível de 
pedidos é muito grande. O Senhor Vice-Presidente fez leitura de lista dos quatro pedidos de 
marcação para atendimento, dois dos quais já tinham sido atendidos por duas vezes em 2006; 

- Solicitou informação sobre se o Senhor Vice-Presidente, por iniciativa própria, 
determinou a paragem das obras de saneamento que estavam a ser executadas no atravessamento 
da EN 114, entre Casais Brancos e Reinaldes. O Senhor Vice-Presidente disse ter mandado 
suspender os trabalhos, da responsabilidade da empresa Águas do Oeste, S.A., como medida de 
precaução, por não reunirem os requisitos necessários e não dar cumprimento às condições de 
segurança a que deve obedecer uma obra na via pública e informou que a Câmara recebeu um 
pedido de desculpas pelo sucedido; 

- Manifestou o seu desagrado, mais uma vez, por a Freguesia de Serra d'El-Rei não fazer 
parte da Leader Oeste e solicitou que se diligenciasse a sua reintegração. O Senhor Vice-             
-Presidente lembrou a posição da Câmara e da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei de defesa da 
manutenção desta freguesia no programa e responsabilizou o Governo pela decisão tomada. 

 
Senhora Vereadora Clara Filipe: 
Cumprimentou os demais membros da Câmara e disponibilizou-se para colaborar nas 

suas actividades enquanto se mantiver no exercício das suas funções. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solicitou fotocópia do ofício da CCDRLVT sobre o ordenamento dos apoios de praia e 

que alude também ao encerramento do estabelecimento de bebidas, denominado “Jákamora”. 
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Deliberado que o Chefe da DGUO disponibilize os elementos pretendidos; 
- Solicitou que o processo de concurso para concessão da exploração do Castelinho da 

Berlenga fosse presente à próxima reunião para análise; 
- Manifestou a sua surpresa pelo facto de ter ouvido através da Rádio 102 FM qual o 

modelo e data prevista para a realização do próximo Festival Sabores do Mar, assunto que a 
Câmara, obrigatoriamente, deveria conhecer pelas vias institucionais normais. O Senhor 
Presidente da Câmara deu conta da programação do próximo Festival Sabores do Mar. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Perguntou qual o ponto de situação relativamente aos terrenos ocupados na área do 

Carreiro do Joanes. O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que recebeu uma 
primeira informação dos serviços de fiscalização para apreciação; 

- Solicitou informação sobre as medidas tomadas em relação ao aparcamento de roulotes 
em espaço que mais parece um parque ilegal, na praia do Baleal, e sobre o qual foi recebida carta 
pouco simpática a denunciar a situação. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto 
foi colocado à CCDRLVT para apreciação e tomada de posição; 

- Chamou a atenção para os problemas que se encontram criados pelo desmoronamento 
das dunas e para a necessidade da tomada de medidas que visem solucionar a situação, 
nomeadamente através do carregamento das praias com areia e ordenamento dos acessos com a 
construção de passadiços. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria mandar o DEA 
fazer registo fotográfico sobre os pontos críticos existentes para análise. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezanove de Março 

último, 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 30 de Março último, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 553.236,64 € (quinhentos e cinquenta e 
três mil, duzentos e trinta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 221.284,63 € (duzentos e vinte e um 
mil, duzentos e oitenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.335.153,35 € (um milhão, 
trezentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e três euros e trinta e cinco cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 214.687,70 € (duzentos e 
catorze mil, seiscentos e oitenta e sete euros e setenta cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos, nos dias 23 e 

30 de Março de 2007, ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
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licenciamento de obras. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta n.º 120.06/07, datada de 26 de Março de 2007, da ADLEI – Associação para o 

Desenvolvimento de Leiria, remetendo o programa definitivo e informação diversa sobre as 
inscrições no Congresso “Região de Leiria: inovação e oportunidades”, a realizar em Leiria, nos 
próximos dias 20 e 21 de Abril. 

- Tomado conhecimento e deliberado proceder à inscrição, para já, dos Senhores 
Presidente, Vice-Presidente, e Vereador Jorge Abrantes, tendo os restantes membros informado 
que apresentariam posteriormente a confirmação da sua presença. 

 
* Carta, datada de 26 de Março de 2007, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a 

comparticipação do Município na obra de ampliação e requalificação do pavilhão desportivo 
daquele clube, que irá candidatar à Medida l - "Saúde e Segurança nas Instalações Desportivas". 

- Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes o apoio correspondente a 15 % do 
valor da candidatura, até ao limite de 7.500,00 €. (P.° 11/03) 

 
* Informação, datada de 30 de Março de 2007, do Senhor Vice-Presidente, dando 

conhecimento do apoio solicitado ao Município para a realização da primeira prova do “Free 
Ride Portugal 2007 – Campeonato do Mundo”, organizada pela firma Meganáutica, que terá 
lugar nos próximos dias 14 e 15 de Abril, na Praia dos Supertubos. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o aluguer dos 
contentores e sanitários e oferta das refeições, conforme proposto, e dispensar o apoio logístico 
que materialmente seja possível para a sua realização. (P.º 17) 

 
* Informação, datada de 30 de Março de 2007, do Senhor Vice-Presidente, dando 

conhecimento dos encargos para a realização do IV Open Internacional Cidade de Peniche 2007, 
em Taekwon-do. 

- Deliberado, na sequência da deliberação de 20 de Novembro de 2006, assumir a 
responsabilidade com os encargos a pagar com a aquisição dos cartazes e prémios e oferta das 
refeições, conforme proposto, e conceder um subsídio à Associação Portuguesa de Taekwon-do 
do Oeste, no valor de 1.250,00 €. 

 
* Informação, datada de 28 de Março de 2007, do técnico animador social, dando 

conhecimento do apoio solicitado ao Município para a realização de um estágio de canoagem, 
organizado pelo Centro de Canoagem do Oeste, que terá lugar de 3 e 5 de Abril corrente, na 
Albufeira da Barragem de São Domingos. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo o 
alojamento na Casa da Juventude e utilização do autocarro municipal, assumir a responsabilidade 
pelo pagamento das refeições a fornecer no refeitório do Centro Social e conceder ao Centro de 
Canoagem do Oeste um subsídio, no valor de 260,00 €, destinado ao pagamento das refeições do 
dia 5 de Abril. 

 
* Informação, datada de 29 de Março de 2007, das Piscinas Municipais, dando 

conhecimento das despesas efectuadas pelo PAC com as equipas de natação e solicitando a 
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atribuição de um subsídio àquele clube. 
- Deliberado conceder ao PAC - Peniche Amigos Clube um subsídio, no valor de 58,80 €. 
 
* Informação, datada de 30 de Março de 2007, do DEA, relativa à utilização do comboio 

turístico. 
- Deliberado dar parecer favorável à exploração camarária prevista no artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de Outubro e solicitar à DGV a renovação da autorização 
especial de circulação do comboio turístico. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício circular n.º 8/2007, datado de 20 de Março de 2007, da DGAL – Direcção-Geral 

das Autarquias Locais, remetendo nota explicativa referente ao apuramento da participação do 
Município nos impostos do Estado, prevista no n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro. (P.º 23/01). 

 
* Carta, datada de 27 de Março de 2007, da Associação de Futebol de Leiria, 

agradecendo o apoio concedido pelo Município no âmbito da realização do encontro de futebol 
do Torneio de Elite de Apuramento para o Campeonato da Europa – Sub/17. (P.º 37). 

 
* Ofício n.º 261, datado de 27 de Março de 2007, das Escolas EB 2.3 D. Luís de Ataíde, 

EBI 1.2.3 de Peniche e Secundária de Peniche, agradecendo a disponibilidade, colaboração e 
contributo do Município para a realização da “Corrida Solidária”, dinamizada pelos “Médicos do 
Mundo”. (P.º 37) 

 
* Circular n.º 42/2007, datada de 29 de Março de 2007, da ANMP, informando que 

apresentou ao Ministério da Saúde uma proposta de Protocolo que procura definir os princípios 
aplicáveis à reforma das urgências hospitalares e dos serviços de atendimento permanente. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 7: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 6 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 7.500,00 € em reforços de despesas correntes, 2.500,00 € em 
reforços de despesas de capital e 10.000,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 7: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 2.500,00 € em reforços. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 7: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 5 ao Plano de Actividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços e 15.000,00 € em anulações. 
 

PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 
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trabalho a termo certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de 
provimento e acordos ocupacionais ao serviço em Março de 2007. 

- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 

serviço em Março de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no 

mês de Março de 2007. 
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02) 
 

TOLERÂNCIA DE PONTO: 
 
Considerando o que o Governo determinou para a Administração Central, a Câmara 

deliberou conceder tolerância de ponto aos seus trabalhadores na parte da tarde da próxima 
quinta-feira, devendo os serviços administrativos encerrar à 12.30 horas. Quanto aos serviços de 
funcionamento contínuo, adoptar-se-ão os procedimentos habituais nas tolerâncias de ponto. 
Quanto ao pessoal em serviço nas piscinas municipais, será concedida tolerância de ponto 50% 
da parte da manhã e aos restantes 50% da parte da tarde. 

 
ACESSIBILIDADES NA RUA DA PRAGEIRA: 

 
* Elaborada pela DPOI, foi presente uma proposta de acessibilidades para a Rua da 

Prageira, em Peniche.  
- Deliberado aprovar. 
 

EMPREITADA DE ARRANJOS URBANÍSTICOS DO CAMPO DA REPÚBLICA E 
ENVOLVENTE À FORTALEZA E À IGREJA DE SÃO PEDRO: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 2 de Março de 2007, da firma Lena Engenharia e 

Construções, S.A., solicitando a prorrogação do prazo para conclusão da empreitada referida em 
epígrafe, por mais 36 dias, acompanhada de informação da DGEI, datada de 28 de Março de 
2007. 

- Deliberado aprovar a prorrogação do prazo da execução da empreitada por 36 dias, bem 
como o novo plano de trabalhos e o respectivo cronograma financeiro. (P.º 944-A/DOM) 

 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE: 

 
* Foi presente o processo de concurso para execução da empreita referida em epígrafe. 
- Deliberado: 
1.º- Aprovar os projectos de arquitectura e das especialidades, o programa de concurso e 

o caderno de encargos; 
2.º- Proceder à execução da obra por empreitada, mediante a realização de concurso 

público para a sua execução, fixando-se o valor base do concurso base do concurso em 
600.000,00 €; 

3.º- Designar para constituírem as comissões de abertura e de análise das propostas: 
 a) Comissão de Abertura: Senhor Vereador Jorge Serafim Silva Abrantes, que 
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presidirá, Eng.º José Marcolino Martins Pires e assistente administrativa Maria Salomé Andrade 
Vala. 

 b) Comissão de Análise: Vice-Presidente da Câmara, que presidirá, Eng.os José 
Marcolino Martins Pires, Francisco Manuel Ferreira da Silva e Florinda Maria Pereira Monteiro. 

 
LOCAÇÃO FINANCEIRA: 

 
* Foi presente o processo de consulta prévia para locação financeira para aquisição de 

uma máquina motoniveladora para apoio à brigada de asfaltamento. 
- Deliberado proceder à audiência prévia dos concorrentes, manifestando a intenção de 

efectuar a adjudicação ao concorrente classificado em 1.º lugar, o Banco BPI, S.A.. (P.º 27/07) 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Concessão da exploração do Restaurante Nau dos Corvos: 
 
Na sequência da análise da conjuntura que resultou da vistoria efectuada ao 

estabelecimento em epígrafe e que aponta para a possibilidade de manutenção do funcionamento 
do estabelecimento através de investimento adequado ao nível da sustentação do edifício e 
durabilidade das instalações, requalificação e beneficiação dos espaços envolventes, fiscalização 
regular das estruturas, análise do processo e estudo do eventual prolongamento da exploração 
depois de expirado o prazo da concessão, resolução do saneamento, garantia de segurança dos 
utilizadores das escadas de acesso à laje superior e impedimento à parte superior do edifício, a 
Câmara deliberou apreciar o assunto na próxima reunião. 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente um requerimento em nome de Ana Paula Bernardo Martins, solicitando a 

alienação de uma parcela de terreno, sita no Beco das Tramagueiras, em Ferrel. 
- Deliberado alienar à requerente a parcela de terreno, com a área de 128,00 m2, ao preço 

de 12,00 m2, não podendo a mesma ser objecto de nova alienação antes de decorrido o prazo de 
5 anos, condição que poderá ser reanalisada se manifestar a pretensão de adquirir a referida 
parcela ao preço de 150,00/m2. 

 
Aquisição e permuta de prédios: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 2 de Abril de 2007, do DPGU, relativa à 

eventual aquisição de um prédio, sito nas Rua António Pedro Monteiro e António Cervantes, em 
Peniche, e à permuta de um outro, sito no Sítios dos Moinhos, Rua de São Marcos, em Peniche. 

- Deliberado deixar o assunto para apreciação na próxima reunião. 
 

Habitação Social: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 2 de Abril de 2007, da técnica superior de 

serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo sito na Rua Luís de Camões, n.º 
18 – 1.º Esq., em Peniche, ao Senhor Francisco José Lourenço Ramos Oliveira. 

- Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
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PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para as Ruas de São Marcos e São Pedro, em 

Peniche, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 9 de 
Março de 2007. 

- Deliberado deixar o assunto para apreciação na próxima reunião. 
 

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

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º 1/2002, em nome de Albifrank – Engenharia e Construção, L.da, para 

loteamento de um prédio rústico, sito em “Cruz da Légua”, no Casal do Alto Foz, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado informar que deverá reformular o estudo de forma a contemplar as seguintes 
condições: 

1.ª- Os passeios do arruamento do topo sul da urbanização deverão possuir também a 
largura de 2,25 m, podendo o eixo da referida rua ser desviado para sul na mesma proporção; 

2.ª- O estacionamento para deficientes deverá ser alterado por forma a garantir o acesso à 
capela; 

3.ª- Dar satisfação às demais condições constantes da informação prestada pela DPOI, 
SMAS e DASU, de que se remeterão cópias; 

4.ª- Dispensar a transformação de lote em parque infantil; 
5.ª- Apresentar nova planta síntese que preveja as alterações preconizadas. 
 
* Proc.º N.º L22/99, em nome de Dinoalves – Construção Civil L.da, para loteamento de 

um prédio sito na Rua da Fundação, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de um pedido de revisão ao respectivo alvará de loteamento. 

- Deliberado tomar conhecimento da informação prestada pela DGUO, datada de 29 de 
Março de 2007, quanto à inexistência de compromisso destinado à construção de habitação 
social na urbanização em apreço e aprovar a alteração ao loteamento, nas condições da 
informação da DGUO, datada de 30 de Janeiro de 2007, e de que nenhum lote poderá ficar 
dependente das infra-estruturas e acessos a levar a efeito na Rua da Biquinha. 

Deliberado, ainda, colher os pareceres complementares da DPOI, DEA e SMAS. 
 

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 249/04, em nome de Lagarfil – Construções L.da, para construção de um 

edifício habitacional, no lote n.º 3 do Loteamento da Espinheira, em Atouguia da Baleia, já 
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de novos documentos apresentados pela 
firma requerente e de informação do DPGU. 

- Deliberado aceitar as declarações apresentadas pela promotora e pela adjudicatária da 
empreitada da obra, comprovativas da relação contratual existente entre ambas, e informar a 
titular do processo, a empresa da Lagarfil – Construções, L.da, de que deverá requerer a emissão 
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do respectivo alvará de construção e solicitar o desembargo da obra. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves declarou que apresentaria posteriormente uma 

declaração de voto. 
 
* Proc.º N.º 477/06, em nome de Construções Estradense, L.da, para proceder a alterações 

no decurso da obra, sita na Rua das Flores, no Lugar da Estrada, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora,  

- Deliberado: 
1.º- Anular o despacho do Director do DPGU, proferido em 13 de Dezembro de 2005, 

que deferiu a emissão do alvará de licenciamento da obra; 
2.º- Notificar o promotor de que deverá apresentar novo pedido de licenciamento para 

legalização das construções concluídas; 
3.º- Manter os valores das taxas já liquidadas aquando do licenciamento do processo 

inicial; 
4.º- Proceder à instauração de processo de contra-ordenação por uso indevido de alvará 

de empreiteiro. 
 
* Proc.º N.º 185/04, em nome de Agritur – Sociedade Agrícola e Turística do Oeste, L.da, 

para proceder a alterações numa moradia, sita na Rua Raul Brandão, n.º 28, na Ilha do Baleal, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de parecer jurídico das assessoras 
jurídicas para a área do urbanismo, de novos elementos entregues pela firma requerente e de 
parecer técnico da DGUO. 

- Deliberado colher o parecer da CCDRLVT. 
 
* Proc.º N.º 462/06, em nome de Vicente & Marques, L.da, para instalação de um apoio 

de praia completo – apoios balneares, na Praia da Consolação. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 

especialidades constantes da informação da DGUO, de 23 de Março de 2007, e respeitar as 
demais condições também nela constantes nas alíneas a), b) e c). 

 
* Proc.º N.º 349/06, em nome de Alberto Silva, para proceder à alteração e ampliação de 

um edifício habitacional, sito do Largo da Escola Primária, em São Bernardino. 
- Deliberado colher os pareceres do Instituto de Reinserção Social e das Assessoras 

jurídicas para a área do urbanismo, Dr.as Fernanda Paula Oliveira e Dulce Lopes. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e vinte cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


